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พลังจิตอาสาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2561 จำานวน 4,000 เล่ม

เจ้าของ

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ

นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำานวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

คณะผู้จัดทำา

รองศาสตราจารย์ ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำานวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นายนพพร สุวรรณรุจิ  ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวจงกล ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ดร.วาสนา เลิศศิลป์  ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ดร.จันทนา นนทิกร  ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวยุพิน วรพุทธานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวจิตติมา เรืองเดชสุวรรณ นักวิชาการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์ นักวิชาการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวมิ่งมันติก สุไลมาน นักวิชาการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

นายภูเบศร์ ขันโท  นักวิชาการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวณุธิตา รุ่งเรือง  นักวิชาการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

รูปเล่ม  นายวัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์

ภาพประกอบ  นายฮานีฟ มาลีลาเตะ ครูโรงเรียนบ้านบาละ จังหวัดยะลา

พิมพ์ที ่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด

สงวนสิขสิทธิ์โดย  ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

 ห้ามผลิตเพื่อจำาหน่ายในรูปแบบใดๆ แต่สามารถผลิตเพื่อแจกเป็นวิทยาทานได้

โดยทำาจดหมายขออนุญาตมายัง

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ  214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเพทฯ 10100
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงมีพระราชกระแสขอบใจ ชื่นชม และให้ก�าลังใจผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือนักฟุตบอล
เยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมีออกจากถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน จ.เชียงราย

4 กรกฎาคม 2561
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โครงการจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกบั

หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนด�าเนนิกิจกรรมจติอาสา ซึง่ยงัประโยชน์หลากหลายเป็นทีป่ระจกัษ์ 

 ศนูย์โรงเรยีนคณุธรรม มลูนธิยิวุสถริคณุ เป็นหน่วยงานหนึง่ที่ได้น้อมน�าพระราชประสงค์ของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดท�าโครงงานคุณธรรมของนักเรียนด้านจิตอาสาแล้วได้ผลส�าเร็จดี นักเรียน

เข้าใจและเห็นคุณค่าของความมีจิตอาสา และความเป็นพลเมืองดี 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงเห็นควรเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ให้

โรงเรียนต่างๆ ใช้เป็นแนวคิดเป็นตัวอย่างในการท�าจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด ่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คำ�นิยม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ

กรกฎาคม 2561
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โรงเรียนคุณธรรมที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิยุวสถิรคุณกว่า 600 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนใน 

พระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร โดยทกุแห่งได้จดัท�ากจิกรรมเพือ่

ฝึกให้นกัเรยีนเรยีนรูเ้รือ่งคณุธรรมด้านจิตอาสา ทัง้ในลกัษณะของโครงงานคุณธรรม กจิกรรมด้าน

คุณธรรม หรือบูรณาการไว้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน ศูนย์โรงเรียน

คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงได้ถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมด้านจิตอาสา และคัดเลือก

นวัตกรรมด้านจิตอาสาที่น่าสนใจ เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ใช้ประโยชน์   

ขอขอบคณุโรงเรยีนคณุธรรม มยส. นิเทศอาสา ผูท้รงคณุวฒุ ิที่ให้ความร่วมมอื ให้ข้อมลู และ

วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจรรมจิตอาสาให้แก่โรงเรียนต่างๆ 

คำ�นำ�

นายปราโมทย์ โชติมงคล

ผู้อ�านวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม

กรกฎาคม 2561
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สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงห่วงใยและทรงค�านึงถงึความ

อยู่ดีมีสุขของประชาชน พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท�าให้ประเทศชาติมั่นคง และ 

ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ท่ีจะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิและแนวพระราชด�ารต่ิางๆ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้า ดังนั้น ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ 

และประชาชนที่มีจิตอาสา ได้บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนภายใต้ โครงการจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งโรงเรียน

คุณธรรมในความดูแลนิเทศติดตามของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณกว่า 600 แห่งทั่ว

ประเทศ ได้ตระหนกัถงึพระราชประสงค์ของสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว และ ได้เลง็เห็นความส�าคญั

ของการพัฒนาคุณธรรมจิตอาสาให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จึงได้จัดท�า

โครงงานคณุธรรมจติอาสาขึน้ บางแห่งบรูณาการกจิกรรมด้านจติอาสาไว้ในการเรยีน

การสอนหรือกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียน จะพบว่า หลักการของคุณธรรมจิตอาสา

ในโรงเรียนคุณธรรมมีความชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน แต่กระบวนการและวิธี

การพฒันาพฤตกิรรมจติอาสาในโรงเรยีนมคีวามหลากหลายมาก ทัง้ความคดิ

สร้างสรรค์ ขัน้ตอน เทคนิคท่ีใช้ มีการถอดบทเรยีนความส�าเรจ็ในเชงิเอกสาร

เผยแพร่ และการพูดคุยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้บริหาร
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โรงเรียนถึงประสบการณ์ท่ีได้รับในการร่วมท�าจิตอาสา ซึ่งทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เสียสละตนเอง 

ท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อืน่ได้ ทัง้ช่วยเพือ่น ผูป้กครอง โรงเรยีน วดั หมูบ้่าน ชมุชน และจงัหวดั สามารถ

มองเห็นภาพความส�าเร็จจากใบหน้าของนักเรียน ความภาคภูมิใจ ความปลื้มปิติของผู้ปฏิบัติ และ

ความสุขของผู้ได้รับความช่วยเหลือ ทั้งในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ชุมชน และสถานที่ใกล้เคียง

ที่ได้รับประโยชน์ บทเรียนพัฒนาคุณธรรมจิตอาสาในโรงเรียนเหล่านี้ เป็นบทเรียนตัวอย่างที่มี

ประโยชน์มาก สามารถน�าไปเลอืกใช้ได้ตามความต้องการและตามบรบิทของโรงเรียนลกัษณะต่างๆ 

ได้อย่างดี 
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…สังคมด�ารงอยู่ได้ด้วยการกระท�าประโยชน์

เกื้อกูลกัน และทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับ

และผู้ให้ประโยชน์ บณัฑติในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของ

สังคม และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความ

สามารถ จึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์

แก่สังคมทุกเมื่อ…

พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

11 มีนาคม 2550
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หลักการของจิตอาสา
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ค�าว่า “จิตอาสา” หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วย

ก�าลังแรงกาย แรงสมอง ซ่ึงเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ให้กับ 

ส่วนรวม อีกทั้ง ยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได้บ้าง เป็นการให้ 

โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปิติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา  

เพื่อสาธารณประโยชน์ในการท�ากิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน 

และรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น 

และมีความสุขเมื่อได้ท�าความดี 

อาสาสมัคร เป็นงานที่เกิดจากผู้ท่ีมี “จิตอาสา” ท่ีสมัครใจและอาสาเข้ามาช่วยเหลือผู้อ่ืน  

ช่วยเหลือส่วนรวม บางครั้ง จึงเรียกอาสาสมัครว่า “จิตอาสา” ซึ่งมีความหมายอย่างมากกับสังคม 

ส่วนรวม เป็นผู้ทีเ่อือ้เฟ้ือ เสยีสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพือ่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่และสงัคมให้เกดิประโยชน์

และความสขุมากขึน้ โดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นเงนิหรอืสิง่อืน่ใด คนท่ีจะเป็นอาสาสมคัรไม่ได้จ�ากดั

ทีว่ยั การศกึษา เพศ อาชพี ฐานะ หรอืข้อจ�ากดัใดๆ งานอาสาสมคัรไม่ใช่เป็นอาชพี หากคือจติส�านกึ

ที่สมควรมีอยู่ในความเป็นมนุษย์ทุกคนที่ต้องมีจิตใจเป็น “จิตอาสา” ที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นหรือ

สังคม ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ที่ท�าให้เกิดประโยชน์ในทางบวก สิ่งท่ีคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ส่วนรวม ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อาสาสมัครควรท�าทั้งสิ้น ผลตอบแทนที่อาสาสมัครจะได้รับ คือ ความสุข 

ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

จติสาธารณะ  หมายถงึ ส�านกึหรอืความคิดท่ีจะท�าสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่สงัคม หรอืคนท่ัวไป 

คนทีม่จีติสาธารณะมกัจะเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมกจิกรรมของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ 

ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ มีส�านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ไม่ท�าอะไรที่เป็น
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โทษต่อคนหมู่มาก ไม่นิ่งดูดาย หากเห็นว่าตนท�าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้แม้เพียง

เล็กน้อยกจ็ะท�า โรงเรยีนต้องปลกูฝังให้นกัเรยีนมจีติสาธารณะ โตขึน้จะได้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว เป็น

คนที่มีน�้าใจ คอยช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส คนที่ชอบท�าลายของสาธารณะ เช่น ป้ายรถโดยสาร 

ขโมยฝาท่อระบายน�้า เป็นคนไม่มีจิตสาธารณะ

จะเห็นว่า ค�าว่า “จิตอาสา” และ “จิตสาธารณะ” คือ จิตของคนที่รู้จักเสียสละ และ คิดที่จะ

ท�าส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ไม่สร้างปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกดิประโยชน์สขุแก่สงัคม โดย

ไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขในการท�าคุณงามความดีเพื่อส่วนรวม เช่น ช่วยกันดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน�้า ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง

ตามถนน ช่วยกันดูแลรักษา และใช้น�้าประปาหรือไฟฟ้าท่ีเป็นของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า  

คนที่มี “จิตสาธารณะ” เป็นคนที่มีจิตส�านึกที่ค�านึงถึงส่วนรวมอยู่เสมอ ทุกสิ่งที่ปฏิบัติจะให้ความ

ส�าคัญกับการรักษาทรัพยากรของส่วนรวม ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน

ของส่วนรวม นอกจากน้ีผู้ที่มีจิตสาธารณะจะยินดีเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือผู้อ่ืน  

โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จะเรียกเพิ่มเติมว่า เป็นคนมีจิตสาธารณะและจิตอาสาอีกด้วย

ผลงานความส�าเรจ็ของโครงงานคณุธรรมจติอาสาในโรงเรยีนคณุธรรมท่ีมลูนธิยิวุสถริคณุนเิทศ

ติดตามกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียน

ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร และโรงเรยีนคณุธรรม มยส.* 

* ชื่อเรียกย่อของ “มูลนิธิยุวสถิรคุณ”
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สามารถช่วยให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือท�าจิตอาสาจนเป็นท่ียอมรับของ

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และจังหวัด ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มยส.จึงได้รวบรวมวิเคราะห์

สงัเคราะห์โครงงานและกจิกรรม พบว่า หลกัการส�าคญัของพฤติกรรมคณุธรรมจิตอาสาในโรงเรียน

คุณธรรม มยส. ประกอบด้วยหลักการ 5 ประการ ซึ่งช่วยท�าให้โรงเรียนประสบผลส�าเร็จในการ 

จัดกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้ 

1. “ท�าเป็น”
หลักการข้อนี้ส�าคัญที่สุด ผู้ปฏิบัติจิตอาสาต้องรู้จักศักยภาพและขีดสมรรถนะของตนเอง  

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความมั่นใจว่าตนเองท�าเป็น ท�าได้ส�าเร็จ เช่น ต้องการช่วยเหลือคน 

ตกน�้า ก็ต้องเป็นคนว่ายน�้าเป็น มีร่างกายแข็งแรง และ มีความพร้อมเพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 

โรงเรียนต้องมีประวัติสุขภาพ การเจ็บป่วย ความรู้ความสามารถพิเศษของนักเรียนที่สนใจจะท�า 

จิตอาสา และตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลจากเอกสาร และการพูดคุยสัมภาษณ์ ก่อน

จะให้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียน

2. “ท�าถูกกฎหมาย ถูกวิธี และถูกกาลเทศะ” ดังนี้
 1) กิจกรรมจิตอาสาต้องถูกกฎหมาย 

 การช่วยท�ากิจกรรมจิตอาสาต้องค�านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อตกลงทางสังคมที่

เป็นที่ยอมรับทั่วกัน เช่น การช่วยดูต้นทางให้ผู้เล่นการพนัน การช่วยผู้ค้ายาเสพติดถือยาเสพติดไป

ส่งให้ผู้ซื้อ เป็นต้น โรงเรียนจึงต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปฏิบัติจิตอาสาให้มีความ
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ระมัดระวังไม่เป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีต่อส่วนรวม ฝึกการวิเคราะห์เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมรอบ

โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน รู้เท่าทันคนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบตัวเองอยู่เสมอ

 2) กิจกรรมจิตอาสาต้องถูกวิธี 

 การท�ากิจกรรมทกุอย่างในชวีติประจ�าวนัของทกุคน ต้องใช้ความรูแ้ละเข้าใจในกระบวนการ 

วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคส�าคัญต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งสิ้น เพราะผลจากการกระท�าที่

เกดิข้ึนอาจเป็นได้ทัง้ผลด ีและผลเสยี อาจเกดิผลกระทบในวงกว้างเพิม่ขึน้อกีก็ได้ ผูป้ฏบิติัจิตอาสา

จงึต้องไม่ประมาท หากให้การช่วยเหลอือย่างไม่ถกูวธีิผลเสยีหายจะเกิดขึน้กบัผูท่ี้รบัความช่วยเหลอื 

เช่น การดูแลผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้พิการ การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น โรงเรียน 

จึงต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปฏิบัติจิตอาสาให้มีความชัดเจนในกระบวนการ 

วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคต่างๆ ต้องตระหนักถึงผลเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการกระท�าของ 

จิตอาสา นอกเหนือจากความหวังดีของผู้ปฏิบัติเอง

 3) กิจกรรมจิตอาสาต้องถูกกาลเทศะ 

 ชีวิตประจ�าวันปกติของทุกคนย่อมต้องมีมารยาทและรู้กาลเทศะในการเข้าสังคมอยู่แล้ว  

การท�ากิจกรรมจิตอาสาย่อมไม่มีการยกเว้น และอาจต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการใช้มารยาท

และกาลเทศะเพ่ิมมากข้ึนอีกก็ได้ เพราะในสถานที่ท่ีไปท�ากิจกรรมจิตอาสา จ�าเป็นต้องประสาน

สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่รับการช่วยเหลือ และประชาชนทั่วไปซึ่งอาจจะไม่รู ้เรื่องกิจกรรม 

จิตอาสาใดๆ เลยได้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติจิตอาสาต้องค�านึงถึงมารยาทต่างๆ การมีสัมมาคารวะ มีความ

เคารพนอบน้อมต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ รู้จักมารยาทการทักทาย การไหว้ผู้สูงอายุ การเอื้อเฟื้อต่อเด็ก  
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ผู้พิการ เป็นต้น ประการส�าคัญ จิตอาสาต้องรู้กาลเทศะ ซึ่งหมายถึง ควรรู้ว่าสิ่งใดควรจะพูด สิ่ง

ใดไม่ควรพดู รูจ้กัรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ ให้เกยีรตผิูอ้ืน่ รูจ้กัส�ารวมกริยิาวาจา เช่น ไม่หวัเราะ

สนุกสนานในงานศพ ใช้โทรศัพท์มือถือเสียงดัง ใช้เสียงดังเอะอะในวัด เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องรู้

กาลเทศะในการแต่งกายให้เหมาะสมกับงานและสถานที่ เช่น ไม่ใช้เสื้อสีฉูดฉาด รัดรูป กระโปรง

สั้น ไปท�ากิจกรรมจิตอาสาในวัด โรงพยาบาล สถานพักฟื้นผู้ป่วย เป็นต้น โรงเรียนจึงต้องเน้นย�้า

ให้นักเรียนและผู้ปฏิบัติจิตอาสาค�านึงถึงมารยาทและรู้กาลเทศะในการท�ากิจกรรมจิตอาสา เพ่ือ

รักษาน�้าใจของผู้มารับความช่วยเหลือและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่พบเห็น รวมทั้ง

จิตอาสาต้องรู้จักกาลเทศะของตนเอง เช่น นักเรียนไม่ควรท�ากิจกรรมจิตอาสาจนกระทบต่อการ

เรียนของตนเอง เป็นต้น 

3. “ท�าด้วยความเต็มใจ”
ค�าว่า “อาสา” มคีวามหมายชดัเจนแล้วว่าผูป้ฏบิตัจิติอาสาสนใจและสมคัรใจจะท�ากจิกรรมเพือ่

ช่วยเหลือผู้อื่น จะใช้เวลาว่างของตนเองท�าประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังนั้น โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้

นักเรียนและบุคลากรผู้ปฏิบัติจิตอาสา สามารถเลือกกิจกรรมท่ีสนใจและเต็มใจจะท�า เพื่อให้เกิด

ผลส�าเร็จตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนต้องการ
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4. “ท�าเป็นประจ�า” 
การฝึกให้นกัเรยีนและผูป้ฏบิติัจิตอาสา เป็นผูท่ี้มีจิตใจท่ีเป็นผูใ้ห้ เช่น ให้สิง่ของ ให้เงิน ให้ความ

ช่วยเหลือ รู้จักการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี รู้จักใช้เวลาว่างท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมนั้น เป็นการ

ฝึกให้มีอุปนิสัยที่ดี ที่ต้องการให้เกิดขึ้นและติดตัวผู้ปฏิบัติไปตลอดชีวิต จึงจ�าเป็นต้องใช้เวลา และ

ต้องท�าอย่างสม�่าเสมอ จึงจะเกิดเป็นนิสัย และติดตัวไปตลอด โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมจิตอาสา

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา เพื่อน�า

ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

5. “ท�าแล้วมีความสุข” 
ความอิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปิติสุขท่ีได้ท�าคุณงามความดี เสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา  

เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน เกิดความสุขเมื่อได้

ท�าความดี ล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า ผู้ปฏิบัติจิตอาสาพึงพอใจกับกิจกรรมจิตอาสาของตน  

เมื่อมีความสุข ย่อมต้องการท�าต่อไป เป็นผลตอบแทนทางจิตใจที่เกิดความสุข ความสงบในจิตใจ

ตนเอง โรงเรยีนจึงควรจดัให้นกัเรยีนและบคุลากรผูป้ฏบิตัจิติอาสาประเมนิความพงึพอใจของตนเอง

ภายหลังจากการร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้ง เพื่อให้ทุกคนรู้จักประเมินตนเอง และปรับปรุงการ

ร่วมงานจิตอาสาในโอกาสต่อไป
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…การท�างานทุกอย่าง ย ่อมต้องมีป ัญหา 

ข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้าง เป็นเรื่องปรกติธรรมดา แต่

เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้ง

ไว้ให้เกดิความเสียหายแก่งานได้ ผูป้ฏบิตับิรหิารงาน

จงึต้องเอาใจใส่ตดิตามผลการปฏิบตังิานอย่างใกล้ชดิ 

จกัได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุท่ีเกิดขึน้และปฏิบติัแก้ไข

ได้ถูกต้องทันท่วงที…

พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

29 มีนาคม 2539
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จากการวิเคราะห์พฤติกรรมจิตอาสาในโรงเรียนคุณธรรม มยส. มีรูปแบบของพฤติกรรม 

จิตอาสา อยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุม่พฤตกิรรมจติอาสาทีช่่วยพฒันาจิตส�านกึของนกัเรยีนเอง ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน ครู โรงเรียน ครอบครัว ฝึกการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  

เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ รับฟังปัญหาของผู้อื่น ให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ แบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ 

และยินดีให้บริการอ�านวยความสะดวกต่างๆ ต่อผู้อื่น

2. กลุม่พฤตกิรรมจติอาสาเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ในชมุชน 

สังคม และประเทศให้ความเห็นอกเห็นใจ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเวลา แรงกาย ทุนทรัพย์  

ความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนมีความสุข โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ต้องการให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในชุมชน และสังคม ช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก และอุปสรรคต่างๆ  

เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อโรงเรียน ชุมชน และสังคมส่วนรวม 
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3. กลุ่มพฤติกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมจิตสาธารณะ เป็นการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

ดีของประเทศ เป็นพฤติกรรมจิตอาสาที่ประชาชนทุกคนควรระลึกอยู่เสมอ และปฏิบัติเป็นนิสัย  

เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศ เช่น การมีจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้

น�้า ใช้ไฟฟ้า และทรัพยากรของประเทศอย่างประหยัดและคุ้มค่า การไม่ท�าลายทรัพย์สินของทาง

ราชการ การดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม และเคารพสิทธิของผู้อื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม  

ไม่ทิ้งขยะลงบนถนน ไม่ขีดเขียนเสาคอนกรีตรถไฟฟ้าให้สกปรก ดูแลรักษาป่าและวนอุทยาน  

ไม่เผาขยะ ไม่สร้างมลพษิทางอากาศ และการร่วมท�าจติอาสาเมือ่เกดิภยัพบิตัขิึน้ในประเทศ เป็นต้น
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โรงเรยีนได้น�าหลกัการพฒันาโรงเรยีนคุณธรรมและกระบวนการพฒันาโรงเรยีนคุณธรรมตาม

แนวทาง มยส. มาใช้พัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาในโรงเรียนอย่างได้ผลดีมาก

หลักการพัฒนาคุณธรรมจิตอาสา 4 ประการ ได้แก่ 1)ส่งเสริมให้มีการท�ากิจกรรมจิตอาสา 

ทั้งโรงเรียน 2)ให้ร่วมมือกันท�าจิตอาสา ทุกคนท�าอย่างมีส่วนร่วม 3)ท�าจากล่างขึ้นบน โดยให ้

ความส�าคัญกับความต้องการ ความสนใจ และการสมัครใจของนักเรียนเป็นหลัก และ 4)ต้องท�า

กิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ 

กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจิตอาสาในโรงเรียนคุณธรรม มยส. ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. สร้างการรับรู้และการยอมรับ 
โรงเรียนเริ่มต้นด้วยการสร้างความตระหนัก ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ในการท�า

กจิกรรมจิตอาสา ผลดีทีค่าดว่าจะเกิดขึน้กบันกัเรยีน คร ูบคุลากร ผูบ้ริหาร และครอบครวั ชุมชนได้ 

โดยน้อมน�าพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษาที่ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ 

ผูเ้รียน ทีว่่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าท่ีของทุกคน ครอบครัว สถานศกึษา และ สถานประกอบการ

ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท�าหน้าที่พลเมืองดี พลเมืองดีเห็นอะไรที่จะท�าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้อง

ท�า เช่น งานอาสาสมัคร งานบ�าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท�าด้วยความมีน�้าใจและ 

ความเอื้ออาทรต่อกันและกัน เป็นต้น โดยการประชุมชี้แจง กิจกรรมหน้าเสาธง ปลูกฝังจิตส�านึก

ด้านจติอาสาในกระบวนการเรยีนการสอน กระตุ้นสร้างการรบัรูต้ลอดเวลา ท้ังการสือ่สารอย่างเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งภายในโรงเรียนและในชุมชน หมู่บ้าน
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ขั้นตอนที่ 2. สร้างแกนน�า
โรงเรียนให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกครูและนักเรียนแกนน�า โดยพิจารณาผู้ท่ีมีภาวะผู้น�า  

มทีศันคตทิีดี่ต่อกิจกรรมจิตอาสา มมีนุษย์สมัพนัธ์ เป็นแบบอย่างท่ีด ี ท้ังการกระท�าและวาจา เป็นที่

ยอมรับของสมาชิกในโรงเรียน สนับสนุนให้มีทีมงานจิตอาสาของโรงเรียน ร่วมกันวางแผนงาน  

แบ่งงานความรับผิดชอบ ร่วมลงมือปฏบัิติตามแผน ประเมนิความก้าวหน้า และปรบัปรุงงานร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 3. ก�าหนดเป้าหมายด้านจิตอาสาของโรงเรียน 

โรงเรยีนทีม่คีณุธรรมอตัลกัษณ์ด้านจติอาสาแล้ว หรอืมกีจิกรรมจติอาสาทีผ่นวกไว้ในกจิกรรม

ใดๆ ของโรงเรยีนได้ ร่วมกนัก�าหนดเป้าหมายในการท�ากจิกรรมจติอาสาให้ชดัเจน เช่น ช่วยท�าความ

สะอาดบรเิวณโรงเรยีน ช่วยดแูลผูสู้งอายใุนชมุชน เป็นต้น โดยมุง่ให้นกัเรยีนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ไปในทางที่ดีขึ้น มีจิตอาสา คิดและร่วมมือเสียสละเวลาช่วยเหลือผู้อื่นท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม

ขั้นตอนที่ 4. ก�าหนดวิธีบรรลุเป้าหมายด้านจิตอาสา 
โรงเรียนมีวิธีด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านจิตอาสา ดังนี้ 1)ท�าเป็นโครงงานคุณธรรม 

ที่นักเรียนคิด เลือก และลงมือปฏิบัติ 2)ร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือท�า

ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 3)จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจิตอาสา 4)บูรณาการ

คุณธรรมจิตอาสาในการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนที่ 5. ลงมือปฏิบัติ 
การลงมือปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญท่ีสุด โดยทุกโรงเรียนได้น้อมน�าหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ เช่น “ท�าตามล�าดับ 

ขั้นตอน” “ท�าอย่างมีความสุข” เพื่อเป็นหลักคิดในการปฏิบัติ นอกจากนี้ ได้น�าหลักการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรมมาใช้ ได้แก่ ท�าทั้งโรงเรียน ทุกคนท�าอย่างมีส่วนร่วม ท�าจากล่างขึ้นบน โดยให้

ความส�าคัญกับความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก และต้องท�าอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ 

ขั้นตอนที่ 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จ 
ทุกโรงเรียนได้สร้างกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง 

มยส. มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจิตอาสา ได้แก่ 1)การวางแผนการท�ากิจกรรมจิตอาสา ประกาศ

ให้ทุกคนที่สนใจทราบแนวทางการด�าเนินกิจกรรม เพื่อตัดสินใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะมี 

หลากหลายให้เลือกกิจกรรมท�าได้ทุกคน 2)สร้างการมีส่วนร่วม โดยให้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมท�า  

ร่วมปรับปรุงงาน ร่วมประเมินผลส�าเร็จ 3)ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรงทางบวก ชมเชย ยกย่อง 

ให้เกียรติ เพื่อเป็นก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 4)มีการติดตามนิเทศ เยี่ยมชม รับฟังความก้าวหน้า

การพฒันางานจติอาสา 5)แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการปฏบิติังานจิตอาสา 6)ประเมินผลตามสภาพจรงิ 

ประเมนิพฤตกิรรมการแสดงออกด้วยวธีิง่ายๆ เช่น สงัเกต สอบถาม สนทนากลุม่ สัมภาษณ์ เป็นต้น 

เมือ่เสรจ็สิน้กจิกรรม มกีารถอดบทเรยีน ถอดบทเรยีนสิง่ทีป่ฏิบตั ิเพือ่สรปุองค์ความรูด้้านจติอาสา

ของโรงเรียน
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…เห็นอะไรที่จะท�าเพื่อบ้านเมืองได้

ก็ต้องท�า…

พระราโชบายด้านการศึกษา เรื่องการเป็นพลเมืองดี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มิถุนายน 2560
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ผลส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุด คือ ผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนโดยตรง ท�าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

มีระเบียบวินัยที่ดี รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบในโรงเรียน เช่น การดูแลรักษาความสะอาดของ

ห้องเรียน นอกจากน้ีพฤติกรรมจิตอาสาช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการ

ท�างานเป็นหมู่คณะ ช่วยเหลือผู้อ่ืน เกิดทักษะในการท�างานร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักและความ

สามคัค ีหากท�าอย่างสม�า่เสมอ นกัเรยีนจะเกดิความตระหนัก มีจิตส�านึกในพฤติกรรมจิตอาสา รูจ้กั

การเสียสละเวลา และแรงงานท�างานเพื่อส่วนรวม ภาคภูมิใจที่ได้ท�าตนเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 

มีความสุขที่ได้เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ จัดหาแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ทุกข์ยากต้องการความช่วยเหลือ 

ในที่สุด นักเรียนจะซึมซับถึงประโยชน์ท่ีตนเองได้รับจากกิจกรรมจิตอาสา ช่วยให้มีจิตใจเข้มแข็ง 

สามารถ ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ความเห็นแก่ตัว การมาโรงเรียนสาย และ 

รู้จักท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตระหนักเห็นความส�าคัญและประโยชน์ในการช่วยเหลือส่วนรวม  

ทั้งครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน จังหวัด และประเทศ

ครมูโีอกาสดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนอย่างใกล้ชดิ เอาใจใส่นกัเรยีนมากขึน้ มคีวามรกั ความผกูพนั

รับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละอุทิศเวลาในการให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียน ช่วยให้ครูท�างานเป็นกลุ่ม  

เป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น 

โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในการท�าความดีจิตอาสาของนักเรียน เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง

และชุมชน 
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ผู้ปกครองมคีวามสขุทีบ่ตุรหลานมวีนัิยในตนเอง ประพฤตปิฏบัิตตินเป็นคนดขีองพ่อแม่ มนี�า้ใจ

ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม จึงสนใจ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ 

และเพิ่มจ�านวนมากขึ้น จนเกิดเป็นความนิยมที่จะส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียน

ชุมชนรับรู้การด�าเนินงานพัฒนาคุณธรรมด้านจิตอาสาในโรงเรียน ตื่นตัว ให้ความร่วมมือช่วย

เหลือทั้งด้านแรงงานและทุนทรัพย์ ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
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ระดับโรงเรียน
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เป้าหมายหลักของโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียนทุกโครงงาน มุ่งสืบสานพระราชปณิธาน 

เดินตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

และน้อมปฏบิตัติามพระบรมราโชบายด้านการศกึษาของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เรือ่ง การเป็นพลเมอืง

ด ีซึง่เป็นหน้าทีข่องประชาชนทกุคน “เหน็อะไรทีจ่ะท�าเพือ่บ้านเมอืงได้ กต้็องท�า” เช่น งานจิตอาสา 

งานบ�าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกศุล ให้ท�าด้วยความมนี�า้ใจ และความเอือ้อาทรต่อกนั ครอบครัว 

สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท�าหน้าที่พลเมืองดี รวมทั้งมุ่ง

ปฏิบัตกิิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายแดส่มเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยจัดท�าโครงงานคุณธรรมจิตอาสา 

เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตอาสาให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน

โครงงานคุณธรรมของโรงเรียนคุณธรรม มยส. ที่ประสบความส�าเร็จ สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมให้นักเรียนรู้จักตระหนักในความส�าคัญของคุณธรรมจิตอาสา สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

จิตอาสาในโรงเรียน ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ และนักเรียนมีความสุขเมื่อได้ท�าจิตอาสา

ส�าเร็จ ได้แบ่งประเภทของงานออกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. งานท�าความสะอาดสถานที่ในโรงเรียน

2. งานจัดการขยะภายในโรงเรียน

3. งานสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้

4. งานส่งเสริมสุขภาวะ 

5. งานพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง 
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1. งานท�าความสะอาดสถานที่ในโรงเรียน
 1) แนวคิดและปัญหา

 ปัญหาเรื่องการรักษาความสะอาดในห้องเรียนและพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน เป็นปัญหาที่

โรงเรียนทุกแห่งเคยพบ มักเกิดจากนักเรียนขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย ทิ้งขยะลง 

บนพื้นห้องเรียน เช่น ขวดน�้าพลาสติก แก้วน�้ากระดาษ ซองขนม เป็นต้น นักเรียนไม่ช่วยกันท�า 

ความสะอาดห้องเรียน บางแห่งมีฝุ่นละอองจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วไม่ท�า 

ความสะอาดหลังการเรียน เช่น วิชางานช่าง เป็นต้น หลักคิดของโรงเรียนมุ่งสร้างความรับผิดชอบ

และความมรีะเบยีบวนิยัให้นกัเรยีน นกัเรยีนควรได้รบัการฝึกระเบยีบวนิยัในการใช้ห้องเรยีน อาคาร

เรยีน และพืน้ทีบ่รเิวณโรงเรยีน ฝึกให้ช่วยกนัดูแลรกัษาความสะอาด ฝึกการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ 

การช่วยเหลือกัน ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น โครงงานคุณธรรมจิตอาสาจึงเป็น

โครงงานทีส่ามารถตอบสนองเป้าหมายของโรงเรยีนได้ มกีจิกรรมช่วยสร้างนสิยัให้ทกุคนมจีติส�านกึ

รกัความสะอาด มรีะเบยีบวนิยัในการใช้สถานทีส่่วนรวม มจีติอาสาช่วยเหลอืงานของส่วนรวม และ

ท�าให้โรงเรียนมีความสะอาด สมเป็นสถานศึกษา

 2) เป้าหมาย

 โรงเรยีนมุง่ให้นกัเรยีนทกุคนมส่ีวนร่วมในการดแูลรกัษาความสะอาดห้องเรยีนของตนเอง

และอาคาร สถานที่ในพื้นที่บริเวณโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรมความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ

วินัยในโรงเรียน ฝึกให้รู้จักท�างานเป็นหมู่คณะ รู้จักเสียสละ มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกัน 

รับฟังความเห็นของผู้อื่น รักเพื่อนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักดูแลรักษาทรัพย์สินของ 

ส่วนรวม และรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
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 3) แนวทาง/วิธีการด�าเนินงาน 

 วิธีการด�าเนินงานโครงงานคุณธรรมจิตอาสามีหลากหลาย แตกต่างกันตามความต้องการ

และบรบิทของโรงเรยีน โรงเรยีนคณุธรรมทกุแห่งมุง่จดักจิกรรมเพือ่สร้างจติส�านกึรกัความสะอาด 

ให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน แต่ละแห่งมีวิธีการกระตุ้นความสนใจ และสร้างการมี 

ส่วนร่วมของนักเรียน ที่น่าสนใจ เช่น

 “โครงงานภารโรงห้องจิ๋ว” ก�าหนดให้มีนักเรียนภารโรงห้องจิ๋ว มีน�้าใจมีจิตอาสา พัฒนา

ห้องเรียนให้มีความสะอาดเรียบร้อย น่าเรียน โดยการด�าเนินงานเริ่มจากสมาชิกจิตอาสาของ

โรงเรียน ชักชวนหาเครือข่ายเพื่อนนักเรียนในห้องและต่างห้องเรียน ในอัตราส่วน 1:3 แล้วชักชวน

กันเพ่ิมจ�านวนไปเรื่อยๆ จนท�าให้ได้นักเรียนท่ีมีจิตอาสาขยายออกเป็นวงกว้าง จนกระท่ังครบทุก

ห้องเรียน วิธีการที่ท�าเป็นประจ�าทุกวัน ได้แก่ นักเรียนจะมาถึงห้องเรียนก่อนคุณครู เพื่อท�าหน้าที่

ภารโรงห้องจิ๋ว ท�าการเก็บกวาดห้องเรียนให้สะอาด เรียบร้อย หากพบวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ที่ช�ารุด 

เสียหายเกินความสามารถ ก็จะรายงานให้คุณครูที่ปรึกษาทราบเพื่อแก้ไขต่อไป 

 “โครงงานเขตพื้นที่สะอาดบรรยากาศดี” จัดท�าในรูปแบบครอบครัวคุณธรรม โดยแบ่ง

นักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เรียกชื่อกลุ่มว่าครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวเมตตา ครอบครัว

กรุณา ครอบครัวมุทิตา และครอบครัวอุเบกขา จัดให้มีแกนน�าครอบครัวละ 5 คน เป็นผู้น�าในการ

ด�าเนินงาน มพ่ีอครแูม่ครเูป็นทีป่รกึษาจดัท�ากจิกรรมจติอาสาในโรงเรยีน โครงงานเขตพืน้ทีส่ะอาด

บรรยากาศดีนี้ จะแบ่งเขตพื้นที่ภายในโรงเรียนออกเป็น 4 เขต ใช้การจับฉลากให้ครอบครัวแต่ละ

ครอบครัวดูแลรักษาท�าความสะอาด ทุกเช้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
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 การรักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน จัดเป็นโครงงานคุณธรรมล�าดับต้นๆ

ของโรงเรยีนคุณธรรม โรงเรยีนจะจดัให้นกัเรยีนแต่ละห้องเรยีนรบัผดิชอบท�าความสะอาด ตกแต่ง

สวยงาม และดูแลรักษาห้องเรียนของตนเองให้น่าเรียนตามที่ต้องการ เช่น “โครงงานโรงเรียน 

สวยด้วยมือเรา” “กิจกรรมห้องเรียนสวยน่าเรียนรู้” เป็นต้น ส่วนพื้นที่ส่วนกลาง โรงเรียนและ

นักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันดูแลท�าความสะอาด บางแห่งมอบให้นักเรียน 

รับผิดชอบอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณโรงเรียน โดยมอบให้ 1 ห้องเรียนต่อ 1 โครงงาน 

เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องละหมาด ห้องอาหาร และห้องน�้า เป็นต้น ในการรับมอบงาน

ท�าจิตอาสาท�าความสะอาดให้โรงเรียนแล้ว นักเรียนจะแบ่งงานกันติดตามตรวจสอบงานด้วยกลุ่ม

นักเรียนเอง และน�าผลงานความก้าวหน้าเข้าประชุมหารือกันในคณะท�างาน สภานักเรียน หรือ 

คณะกรรมการนักศึกษาทุกช้ันปี เพื่อร่วมกันทบทวนวิธีการการด�าเนินงาน แก้ไขปัญหา พัฒนา

ความก้าวหน้า และประเมินผลงานร่วมกัน 

 เมื่อท�ากิจกรรมจิตอาสาแล้วเสร็จ โรงเรียนต่างๆ มักนิยมใช้วิธีการให้นักเรียนบันทึกความ

ดีที่ได้ปฏิบัติงานจิตอาสา และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานหน้าเสาธง มีการยกย่องชมเชย 

ชืน่ชมผลงานความสะอาดของโรงเรยีนในวาระต่างๆ บางแห่งมกีารมอบรางวลักลุม่ผูป้ฏบิตังิานทีม่ี

จติส�านกึ มีน�า้ใจดแีละมคีวามรบัผดิชอบปฏบิตังิานสม�า่เสมออย่างต่อเนือ่ง การประชาสมัพนัธ์ขยาย

ผลงานจิตอาสาเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ เพราะจะเป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกจิตอาสาปฏิบัติ

หน้าที่รักษาความสะอาดพื้นที่และบริเวณโรงเรียนอย่างเต็มใจต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มจ�านวนสมาชิก 

จิตอาสาใหม่ๆ ของโรงเรียนให้เพิ่มมากขึ้นอยู่เสมอ 
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 4) ผลงานความส�าเร็จ

 ความส�าเรจ็ของโครงงานรกัษาความสะอาดโรงเรยีนทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื ท�าให้นกัเรยีนมคีวาม

รบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิยัในการดแูลรกัษาความสะอาดห้องเรยีน รูจ้กัการท�างานเป็นหมูค่ณะ ช่วย

ให้เกิดความรู้สึกรักโรงเรียน มีความสุขในการอยู่ในโรงเรียน และท�าให้อาคารเรียน พื้นที่ใช้สอย 

และบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม 

ห้องละหมาด ห้องพิเศษต่างๆ ห้องน�้า ลานพักผ่อน ใต้ร่มไม้ และบริเวณโรงเรียนโดยรอบสะอาด 

ปราศจากขยะ มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีรายได้เพิ่มจาก

การแปรรูปขยะ อุปกรณ์สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เช่น น�าไปซื้อ

อุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อผ้าให้กับนักเรียนด้อยโอกาส เป็นต้น 

 

2. งานจัดการขยะภายในโรงเรียน
 1) แนวคิดและปัญหา

 ปัญหาเรือ่งการจัดการขยะของโรงเรียน เป็นปัญหาประจ�าเรือ่งหนึง่ของโรงเรยีน นกัเรยีน

มักขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย ทิ้งขยะไม่ลงถังขยะ ไม่มีจิตส�านึกในการรักษาความ

สะอาดโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรยีนทีอ่ยู่ในชนบท ถิน่ทรุกนัดาร สถานทีต่ัง้ตดิถนนหลวง มฝีุน่และ

ขยะข้างถนนปลิวเข้ามาตลอดเวลา เช่น เศษถุงพลาสติก ขวดน�้าอัดลม เป็นต้น และส่วนใหญ่จะมี

ต้นไม้ใหญ่ที่ทิ้งใบแห้งหล่นลงมาที่พื้นสนามเป็นประจ�า จึงท�าให้โรงเรียนดูสกปรก ไม่เป็นระเบียบ 

ดังนั้น เมื่อโรงเรียนมีโครงงานคุณธรรม ซึ่งรณรงค์ให้มีการรักษาความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่

บริเวณโรงเรียน จึงท�าให้มีการรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้ เศษใบไม้ดอกไม้ ขยะจากของใช้ต่างๆ ที่
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เกลือ่นอยูร่อบโรงเรยีน ให้มารวมศนูย์ท่ีจดุเดยีวกนั โรงเรียนจึงผนวกงานรกัษาความสะอาดบรเิวณ

โรงเรียนไว้กบักจิกรรมจิตอาสาจัดการขยะในโรงเรยีนด้วยกัน ซ่ึงช่วยฝึกนกัเรยีนให้มคีวามรบัผิดชอบ 

มจีติส�านึกในการรกัษาความสะอาดโรงเรยีน ฝึกการท�างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ ช่วยเหลอืสามคัคีกนั 

เป็นต้น ที่ส�าคัญ งานจัดการขยะมีกิจกรรมหลายขั้นตอนที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจงานจิตอาสาได้เร็ว

มากขึ้น

 2) เป้าหมาย

 โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะของโรงเรียน ขยะ

เป็นผลพลอยได้จากงานรักษาความสะอาดห้องเรียน และพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน การรู้จักวิธีการ

จัดการขยะที่ถูกต้อง เป็นการปลูกจิตส�านึกเรื่องการลดปัญหาขยะ การรักษาสิ่งแวดล้อม และ ช่วย

พฒันาคณุธรรมความรบัผดิชอบ ความมีระเบยีบวนัิยในโรงเรยีน ฝึกให้รูจั้กท�างานร่วมกบัผูอ่ื้น รูจ้กั

ดูแลรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม และรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนมีวินัยใน

ตนเอง รักความเป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย ทิ้งของให้ถูกที่และเห็นคุณค่าของสิ่งที่เหลือใช้ รู้จัก

น�ามาประดิษฐ์ส่ิงของใช้ใหม่ เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่ สามารถน�าไปจ�าหน่ายเป็นรายได้ของห้องเรยีนได้ 

 3) แนวทาง/วิธีการด�าเนินงาน 

 วิธีการด�าเนินงานโครงงานคุณธรรมจิตอาสาด้านการจัดการขยะมีหลายขั้นตอน โรงเรียน

แต่ละแห่งเลอืกท�าขัน้ตอนทีเ่หมาะสมตามความต้องการและบรบิทของโรงเรยีน โครงงานจติอาสา

ที่น่าสนใจ เช่น
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 “โครงงานพับขยะก่อนลงถงั รวมพลงัโรงเรยีนสะอาด” โดยก�าหนดให้นกัเรยีนทุกระดบัชัน้ 

ตั้งแต่อนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รับผิดชอบพับขยะของตนเองให้เล็กและทิ้งให้ถูกที ่

ทุกครั้ง ภายหลังรับประทานอาหารต้องเก็บล้างภาชนะของตนเองให้เรียบร้อย แต่ละช้ันเรียนจะ

ดึงดูดความสนใจโดย ตั้งชื่อโครงงานแตกต่างกันไป เช่น “โครงงานพับขยะให้ชิ้นเล็ก เด็กสตรีฯ 

ทิ้งลงถัง” “โครงงานรักษ์โลก รักโรงเรียน เปลี่ยนนิสัย ใส่ใจพับขยะ” และ “โครงงานล้างสะอาด

ปราศจากเชื้อโรค” เป็นต้น 

 “โครงงานจิตสาธารณะ R ตานี อาสา ท�าความดี ด้วยหัวใจ” โดยก�าหนดให้นักเรียน 

นักศกึษาทกุคน ลงมอืท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยตนเอง และรูจ้กัปรบัตวัให้สามารถท�างาน

ร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ โดยการบรูณาการพฤตกิรรมจติอาสาไว้ในกจิกรรมพฒันานกัเรยีน นกัศึกษาให้เป็น

คนดีและคนเก่ง ตามมาตรฐาน 5 แผนดี 5 แผนเก่งของคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ และ 

คณะกรรมการชมรมวิชาชีพด้านการจัดการขยะ เช่น เพิ่มหน่วยการเรียนรู้ “การคัดแยกขยะด้วย 

3 R” และ จัดท�าโครงงานจิตอาสาด้านจัดการขยะ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น  

ลดขยะอนิทรย์ี ธนาคารขยะ ขยะเพ่ือสงัคม ตาสบัปะรด และจัดประกวด Singing Recycle Contest 

Popular Paparazzi เป็นต้น 

 ”โครงงานรู้จักสร้าง รู้จักใช้” โดยน้อมน�า “หลักการทรงงาน” ของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “ประหยัด เรียบง่าย เกิดประโยชน์สูงสุด” 

มาเป็นแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการน�าสิ่งของเหลือใช้ไปประยุกต์ เพื่อน�ากลับมาใช้

ใหม่ เช่น น�าขวดน�้าที่ทิ้งแล้วในโรงเรียนมาท�าเป็นด้ามไม้กวาดเพื่อใช้ในการท�าความสะอาดเขต
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พื้นที่โรงเรียน ช่วยลดปัญหาขยะในโรงเรียน และน�าสิ่งของท่ีเหลือใช้ท่ีเก็บรวบรวมไว้เป็นขยะไป

ขาย เพือ่น�ารายได้มาจดัหาอปุกรณ์เครือ่งเขยีน เสือ้ผ้าให้กบันักเรียนยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส

ในโรงเรียนและในชุมชน 

 นอกจากนี้ โรงเรียนบางแห่งคิดสร้างสรรค์วิธีการจัดการขยะ โดยลดปริมาณขยะได้ตั้งแต่

นักเรียนเข้ามาในโรงเรียน กล่าวคือ ให้นักเรียนทุกคน น�าขวดน�้า แก้วน�้าส่วนตัว น�ามาจากบ้าน ใช้

แล้วท�าความสะอาด ไม่ทิ้งเป็นขยะ ท�าให้ปริมาณขยะลดลงได้ทันที

 กรณีที่มีการน�าขยะมาเพิ่มมูลค่าโดยการคัดแยกและจ�าหน่าย มีรายได้ เมื่อสิ้นภาคเรียนก็

น�าเงนินัน้ไปซือ้อปุกรณ์การเรยีนท่ีจ�าเป็นไปมอบให้นักเรยีนด้อยโอกาส หรอืนักเรยีนขาดแคลนของ

โรงเรียน หรือเก็บรวบรวมไว้เป็นเงินส�ารองกองกลางของห้องเรียน เพื่อใช้สอยในยามจ�าเป็นตาม

ความประสงค์ของห้องเรียน

 4) ผลงานความส�าเร็จ

 ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน นักศึกษา คือ นักเรียนมีความตระหนักในการรักษา 

สิ่งแวดล้อม มีจิตส�านึกด้านจิตอาสา มีความรู้และความสามารถในการลดปัญหาขยะในห้องเรียน

และในโรงเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทักษะในการท�างานร่วมกับ

ผูอ้ืน่ ทกัษะการแก้ปัญหาเกดิความรกัและความสามคัคีในหมูค่ณะ ภาคภมูใิจ 

ที่ได้ท�าตนเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน มีความสุขใจที่ได้เอื้อเฟื้อจัดหาแบ่งปัน

อุปกรณ์การศึกษาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
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3. งานสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้
 1) แนวคิดและปัญหา

 ปัญหาเรือ่งผลสมัฤทธิท์างการเรียนต�า่ และผลการทดสอบระดบัชาตบิางวชิาหลกัยงัไม่เป็น

ตามความคาดหวงัของโรงเรยีน อาจเกดิจากนกัเรยีนไม่สนใจเรยีน ขาดเรยีนบ่อย การเรยีนไม่ต่อเนือ่ง 

บางคนมปัีญหาทางครอบครวั เช่น ครอบครวัแตกแยก มฐีานะยากจน ขาดการดแูลเอาใจใส่ เป็นต้น 

นักเรียนบางคนมาจากชนกลุ่มน้อย เช่น ชนเผ่ากะเหรี่ยง กะหร่าง และพม่า ฟังภาษาไทยไม่เข้าใจ

และพดูภาษาไทยไม่ได้ จงึยากต่อการสือ่สาร ท�าให้นักเรยีนส่วนใหญ่ท่ีอ่านหนังสอืไม่ออกจะไม่ค่อย

มาโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงมุ่งแก้ไขพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ไม่มีความถนัดหรอืความ

สามารถในการเรยีนรูใ้นวชิาน้ันๆ เพ่ือช่วยยกระดบัการเรียนรูใ้ห้นกัเรยีนกลุม่เป้าหมายได้

 2) เป้าหมาย

 โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้นักเรียน

มีน�้าใจช่วยเหลือน้องและเพื่อนๆ ที่มีปัญหาเรื่องพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ เช่น การอ่าน  

การเขียน การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง การใช้ภาษาต่างประเทศ และมุ่งปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง  

ที่ไม่เน้นการแข่งขัน แต่เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างจิตส�านึกความเป็นพลเมืองดี

 3) แนวทาง/วิธีการด�าเนินงาน 

 การด�าเนนิงานจติอาสาด้านการพฒันาการเรยีนรู ้โรงเรยีนส่วนมากจะเน้นเรือ่งการให้ความ

ช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยแต่ละโรงเรียนจะมีวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนแตกต่างกัน

ตามความต้องการโรงเรียน เช่น
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 “โครงงาน สอนน้องพดูภาษาองักฤษ” โดยรบัสมัครกลุม่น้องทีต้่องการฝึกการสือ่สารภาษา

อังกฤษ มีการประชุมวางแผน ร่วมกันก�าหนดวันเวลาสถานที่ที่จะไปด�าเนินการ แบ่งกิจกรรมออก

เป็นฐานการเรียนรู้ ด�าเนินกิจกรรมโดยใช้การเล่านิทานพร้อมจัดการแสดงให้น้องๆ ได้ดู และ 

สอดแทรกค�าศัพท์ภาษาอังกฤษไปในเนื้อเรื่อง เพื่อให้น้องๆสนใจที่จะรับความรู้ มีของรางวัลให้กับ

น้องๆที่ร่วมกิจกรรมตอบค�าถามค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ และน้องๆ ที่ตั้งใจร่วมกิจกรรม เช่น ตุ๊กตา 

ขนม เพื่อเป็นก�าลังใจ นอกจากนี้ พี่ๆ ก็มีกิจกรรมนันทนาการ เช่น เล่นมอญซ่อนผ้า งูกินหาง 

เป็นต้น เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับน้องๆ โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับกิจกรรม 

 “โครงงานคุณธรรมน้องพี่ชุมนุมเทพคณิต” มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน

คณติศาสตร์และภาษาไทยคูค่ณุธรรมสู่ความเป็นเลศิ โดยคดันกัเรยีนทีม่ปัีญหาการเรยีนรูด้้านภาษา

และด้านค�านวณในระดับชั้นต่างๆ และอาสาสมัครนักเรียนที่มีความพร้อมด้านการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

แกนน�า เน้นการจดักจิกรรมพฒันาการเรียนการสอน การใช้สือ่ส�าเรจ็รปู ช่วยพฒันาด้านภาษาและ

ค�านวณ โดยใช้เวลาหลงัเลกิเรยีน มคีรแูละเพือ่นนกัเรยีนช่วยแนะน�าและตดิตามให้นกัเรยีนทีเ่รยีน

อ่อนหรือเรียนรู้ช้า มาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ ก�าหนดเวลาประมาณ 0.30-1.30 

ชั่วโมง เนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหาร รวมไปถึง

เนื้อหาในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยพี่ๆ นักเรียนแกนน�าที่อยู่ระดับมัธยมศึกษา ได้ขอค�าปรึกษาจากครู

ประจ�าโครงงานคุณธรรม และ/หรอืบางครัง้คณุครกูจ็ะทบทวนเนือ้หาท่ีเรยีนแล้วให้พีน่�าไปสอนน้อง 

หรอืสอนเน้ือหา และวิธคิีดแบบใหม่ให้น้องๆ ในชมุนมุด้วย ข้อตกลงของชมุนุมม ี3 ข้อ เป็นข้อเสนอ

ของสมาชิกรุ่นพี่หนึ่งข้อ จากสมาชิกรุ่นใหม่หนึ่งข้อ และจากคุณครูที่ปรึกษาหนึ่งข้อ คือ 1)รุ่นน้อง

ต้องเชื่อฟังค�าสอนจากรุ่นพี่ 2)เวลาพี่สอนน้องจะไม่คุยหรือส่งเสียงรบกวน และ 3)ให้ช่วยเหลืองาน

คุณครูทุกๆ คน 
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  “โครงงานจติอาสารวมพลงัความด”ี โดยรบัสมคัรนกัเรยีนจติอาสาและคดัเลอืกเป็นแกนน�า

ของโครงงาน แต่งตั้งให้ประจ�าหมู่บ้านของนักเรียนเพื่อความสะดวกในการท�า “กิจกรรมสอนน้อง

อ่านหนงัสอืและท�าการบ้าน” โดยเริม่จากการชีแ้จงให้นักเรยีนเข้าใจกจิกรรมและวธีิด�าเนินงานของ

โครงงาน ก�าหนดเวลาและสถานทีน่ดัพบ จดัรวมกลุม่จติอาสาออกไปสอนน้องแต่ละหมูบ้่าน รวบรวม

รายชือ่นกัเรยีนทีข่าดเรยีนบ่อยและมีปัญหาด้านการอ่านและท�าการบ้านของแต่ละหมู่บ้าน นักเรยีน

แกนน�าจะรวบรวมความก้าวหน้าในการอ่านของนักเรียนแต่ละหมู่บ้านเป็นรายเดือน น�าเสนอ 

ครูที่ปรึกษา ช่วยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการอ่าน การเขียน ดีขึ้นมาก และมีการมอบ

เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแกนน�าเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจในการท�างานต่อไปด้วย 

  “โครงงาน พี่รักน้อง น้องรักพี่ เรารักกัน” และ “โครงงานคลีนิกอาสาพาน้องอ่าน” เป็น

กิจกรรมที่รวมพี่ เพื่อน น้องอยู่รวมกัน ให้พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน โดยแบ่งเป็นรายกลุ่มย่อยๆ 

ตามสภาพปัญหาการอ่าน ให้คนเก่งอาสาช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่าฝึกฝนการอ่าน น้องหนึ่งคน  

อาจมีพี่ 2-3 คน คอยช่วยดูแล พร้อมกับครูที่ปรึกษา เป็นการเติมเต็มความรักซึ่งกันและกัน  

ด้วยความสามัคคี ด้วยจิตอาสา 

 “กิจกรรมหนังสือหล่อเลี้ยงปัญญาบ่มเพาะคุณธรรม” โดยรับสมัครกลุ่มนักเรียนจิตอาสา 

ที่เสียสละเวลา สอนการบ้าน สอนอ่านเขียน คิดเลข ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน พูดคุยให้

ก�าลังใจให้ขยันเรียนมากขึ้น พยายามให้พัฒนาตนเอง และใช้ความรู้และปัญญาที่มีคู่กับคุณธรรม

จรยิธรรมในการด�าเนนิชีวติประจ�าวนั เพือ่ลดความเสีย่งในการสอบตก ท�าให้นกัเรยีนกลุม่เป้าหมาย

มผีลการเรยีนดขีึน้ รูจ้กัใช้ชวีติอย่างถูกต้องมากขึน้ เป็นการคืนคนด ีคนเก่งให้กบัชุมชน ท�าให้ชมุชน

มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป 
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 “โครงงานห้องสมุดติดล้อ” มีเป้าหมายให้นักเรียนในโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเริ่มจากกลุ่มยุวบรรณารักษ์ ซึ่งเป็นนักเรียนจิตอาสาจะให้บริการ

ความสะดวกในการเลอืกอ่านหนงัสอื โดยออกส�ารวจพืน้ท่ีในโรงเรยีนท่ีนักเรยีนชอบไปน่ังพดูคุยกนั

ในเวลาว่าง คดัเลอืกหนงัสอืส�าหรบัให้บรกิาร ใช้หลกัการพจิารณาคดัเลอืกหนงัสอืด ีทีน่่าสนใจและ

มีประโยชน์ สามารถอ่านได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อจูงใจผู้อ่าน โดยน�าหนังสือใส่รถขนของไปให้

บรกิารอ่านและยมืกลบับ้าน จากนัน้ บนัทึกข้อมลูการยมืหนงัสอืลงเครือ่งคอมพวิเตอร์ของห้องสมดุ 

และประเมินผล 

 4) ผลงานความส�าเร็จ

 โครงงานจิตอาสาด้านพฒันาการเรยีนรู้ ช่วยให้นกัเรยีนท้ังกลุม่เป้าหมายทีต้่องการพฒันา

และกลุ่มจติอาสา มกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและความสามารถในการเรยีนรูไ้ปในทางทีด่ขีึน้มาก 

ทัง้นกัเรยีนรุน่น้องหรอืเพ่ือนผูร้บัการสอนและกลุม่จติอาสาเป็นผูส้อน จะมผีลการเรยีนและผลการ

สอบในรายวชิานัน้ๆ ดขีึน้มาก นอกจากนี ้ยงัช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก กล้าแสดง

ความคิดเห็น ใช้ภาษาถูกต้อง กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ได้อย่างคล่องแคล่ว พัฒนาการด้านการอ่าน-เขียนดีขึ้น มีความรับผิดชอบในการท�าการบ้าน

สม�า่เสมอ ส่วนนกัเรยีนรุน่พีจ่ติอาสามคีวามม่ันใจในตนเองเพิม่ขึน้ มจีติส�านกึท่ีพร้อมช่วยเหลอืดแูล

น้องและเพื่อนนักเรียนที่ด้อยโอกาส คนที่เก่งกว่า ลดความเห็นแก่ตัวลง และมีความภูมิใจที่ได้ท�า

ประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคมในโรงเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีในโรงเรียน นักเรียนทั้งสองกลุ่มได้รับ

ประโยชน์ด้วยกัน กิจกรรมช่วยท�าให้เกิดความสนิทสนม มีความรักสามัคคีกันมากขึ้น ผลการเรียน

ดีขึ้น ครูก็สบายใจ เกิดความสุขกันทั้งโรงเรียน
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4. งานส่งเสริมสุขภาวะ
 1) แนวคิดและปัญหา

 การมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม เป็นความปรารถนา

ของทุกคน โรงเรียนจะพบปัญหาว่า นักเรียนไม่รักสุขภาพ ไม่รู้จักดูแลร่างกายและเสื้อผ้าเคร่ือง

แต่งกายให้สะอาด ถกูระเบยีบ ขาดจติส�านกึทีด่ีในการอยูร่่วมกนัในสงัคม นกัเรยีนส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง พ่อหรอืแม่เสยีชวีติต้องอาศยัอยูก่บัปูย่่าตายาย ขาดความรกัความอบอุ่น 

ขาดทีป่รกึษา เกิดช่องว่างระหว่างวัย ขาดการอบรมสัง่สอนตกัเตอืน ไม่รูเ้ท่าทนัสือ่ล่อแหลมยัว่ยวน

ต่างๆ หลงผิดท�าในสิ่งที่ไม่สมควร เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดแบบอย่างคุณธรรมที่ดี 

  2) เป้าหมาย

 โรงเรียนมุ่งแก้ปัญหาสุขภาวะของนักเรียน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สติปัญญา และสังคม)

และสร้างจิตส�านึกในการดแูลรกัษาสขุภาพร่างกายให้แขง็แรง และจิตใจเป็นสขุ รูจ้กัการอยูร่่วมกนั

ในสังคม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บ่มเพาะ

อุปนิสัยใจคอให้เกิดความรักถิ่น รักพวกพ้องเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

 3) แนวทาง/วิธีการด�าเนินงาน

 แนวทางและวิธีการด�าเนินโครงงานจิตอาสาด้านสุขภาวะ มีความแตกต่างกันตามความ

ต้องการและบรบิทของโรงเรยีน ทกุโรงเรยีนมุง่เน้นให้นกัเรยีนได้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีด่ขีึน้ เพือ่

เสริมสร้างจิตส�านึกในการดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เช่น
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 “โครงงานหมอน้อยจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพดีวิถีไทย กายสะอาดใจเป็นสุข” ให้นักเรียน

ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย รู้จักวิธีดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สะอาด และใจเป็นสุข 

เป็นคนดมีจีติอาสา โดยแต่งตัง้คณะกรรมการจติอาสา เป็น “หมอน้อย” เพือ่ช่วยดแูลสขุภาพนกัเรียน 

และจัดตั้ง “คลินิกสมุนไพรไทย” เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับสมุนไพรไทยในเร่ืองลูกประคบและยาดม

สมุนไพรไทย การนวดแผนไทย การก�าจัดเหาด้วยใบน้อยหน่า และการท�าน�้ายาล้างมือ จากนั้น  

จดัให้มกีจิกรรมการส่งเสริมดแูลสขุภาพนักเรยีนให้ร่างกายสะอาด แขง็แรงด้วยกจิกรรม 5 อ.(อาหาร

กลางวนัด ีอนามยัด ีอากาศด ีอารมณ์ดี และออกก�าลงัดี) และประเมินผลด้วยการสงัเกตพฤตกิรรม

การดูแลสุขภาพ และรายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน 

 “โครงงานนวดไทยใส่ใจสขุภาพ” เริม่จากเชญิวทิยากรมาถ่ายทอดวธีิการนวดแผนไทยและ

นวดฝ่าเท้าให้กับนักเรียนที่สมัครใจเป็นจิตอาสา พร้อมสอนกิริยามารยาทในการบริการงานนวด 

จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองกับนักเรียนในโรงเรียน และฝึกประสบการณ์จริงโดยการน�า

ความรู้ความสามารถไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น บริการผู้สนใจที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน เป็นการ

ฝึกทักษะอาชีพ ท�าให้มีรายได้ระหว่างเรียนอีกส่วนหนึ่งด้วย 

 “โครงงานมอบเงินวันละบาท” โดยนักเรียนจะบริจาคเงินอย่างน้อยคนละหนึ่งบาท 

เพ่ือช่วยเหลือน้อง เพ่ือน พ่ี ผู้ยากไร้ขัดสน ให้มีเสื้อผ้าใหม่ ใส่ในวันฮารีรายอ (วันสิ้นสุดการ 

ถือศีลอด) ขณะเดียวกันครูเองก็บริจาคเงินเดือนอย่างน้อย 1 วัน ในรอบ 1 เดือน หรือ 1 วัน ใน

รอบ 1 ปี ส่วนผูป้กครองทกุครอบครวัและห้างร้านต่างๆ กจ็ะร่วมบรจิาคด้วย ปีหนึง่ๆจะมเีงนิส�าหรบั

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ส่วนการคัดเลือกผู้รับทุน จะให้นักเรียนในห้อง
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พิจารณาเพ่ือนของตนเองว่าใครเหมาะสมท่ีจะรบัทุนนี ้ส่งชือ่ให้ครปูระจ�าชัน้ ครชู่วงชัน้จะกลัน่กรอง 

น�าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลในพื้นท่ีให้ความเห็นชอบ นักเรียนจะรู้สึกม ี

ความสุขทั้งเป็นผู้ให้และผู้รับ นอกจากนั้น ก็จะบริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ตามความ 

เหมาะสม ภายใต้สโลแกน “การให้ คือ การรับที่ไม่มีวันสิ้นสุด” 

 “กิจกรรมรับบริจาคโลหิต” จัดปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยกลุ่มสมาชิกยุวอาสากาชาด 

ประสานงานกาชาดจงัหวดัให้มารบับรจิาคโลหติทีโ่รงเรยีน เพือ่ให้นกัเรยีนมจีติอาสามาร่วมบรจิาค

โลหิตเพื่อช่วยเหลือ ต่ออายุแก่ผู้เจ็บป่วยท่ีต้องการเลือดในการรักษามากขึ้น โดยก�าหนดแผน 

กิจกรรม ปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้สนใจท่ัวไปทราบ และเชิญชวนร่วมกันท�า 

ความดี สมาชิกจะร่วมกันจัดเตรียมสถานที่สิ่งอ�านวยความสะดวก ส�าหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล และ

นักเรียนผู้มีจิตอาสาสมัครร่วมบริจาคโลหิต จะบันทึกข้อมูลจ�านวนผู้ร่วมบริจาคโลหิตและสรุปผล

การด�าเนินโครงงาน 

 “โครงงานหนูน้อย ทป.5 จิตอาสา” โดยประชาสัมพันธ์โครงงานจิตอาสาบริเวณหน้า 

เสาธงตอนเช้าให้นักเรียนที่สนใจจิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ติดโปสเตอร์เผย

แพร่ข้อมลูทางโซเชยีลมเีดยี จดัอบรมให้ความรูเ้รือ่งกระบวนการพฒันาจิตสาธารณะให้กบันักเรยีน

แกนน�าและนักเรียนที่สมัครใจท�าจิตอาสา ชี้แจงรูปแบบการท�ากิจกรรมแบบต่างๆ เช่น นักเรียน 

จิตอาสาแต่งกายชุดลูกเสือ และ รด. ดูแลงานจราจรของโรงเรียน กลุ่มจิตอาสาการดูแลรักษา 

ความปลอดภัยนักเรียนในการข้ามถนน กลุ่มจิตอาสาร่วมตกแต่งจัดสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียน เช่น การผูกผ้าตกแต่งอาคารจัดงาน การจัดดอกไม้ การจัดเตรียมอาหาร เป็นต้น จัดท�า
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ข้อตกลงปฏิบัติงาน รับทราบข้อมูลก�าหนดวันเวลา แนวปฏิบัติในการท�าโครงงาน แล้วน�ารายชื่อ 

จติอาสาทัง้หมดแจ้งให้กบัหน่วยทีเ่กีย่วข้อง ภายหลงัการท�ากจิกรรม จะให้นกัเรยีนท�าสมดุจติอาสา

บันทึกผลงานและปัญหาอุปสรรคที่พบ เพื่อการเรียนรู้ต่อไป 

 “โครงงานสบืสานประเพณวีฒันธรรมท้องถิน่ :กจิกรรมบญุกองข้าว” โรงเรยีนก�าหนดเป็น

งานประจ�าปีของโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกคนศึกษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน

เกีย่วกบัประเพณกีารท�านาและการเกบ็เกีย่วข้าวในนา ให้นกัเรยีนแต่ละหมูบ้่านประชมุปรกึษาหารอื

ก�าหนดกรอบวธิกีาร ซ่ึงแต่ละกลุ่มตกลงกนัเอง มอบหมายหน้าท่ีรบัผดิชอบ ประชาสมัพันธ์กจิกรรม 

และนักเรียนก�าหนดวันเวลาขอรับบริจาคข้าวเปลือก โดยมีครูที่ปรึกษาประจ�าหมู่บ้านให้ค�าปรึกษา

ดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนคณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับมอบหมายจะจัดเตรียมสถานที่รับข้าวเปลือก

ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามก�าหนดวันเวลา และเตรียมจัดสถานที่วันงานบุญกองข้าว ซึ่งมีพิธีสงฆ์  

สถานที่ต้อนรับผู้ปกครอง จัดซุ้มอาหารรับรองผู้มาร่วมงาน เป็นต้น ในวันจัดงานบุญกองข้าว 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้มาร่วมงานจะร่วมท�าบุญตักบาตรข้าวเปลือก ท�าบุญเลี้ยงพระ โรงเรียน

จะรวบรวมข้าวเปลอืก จัดจ�าหน่ายและเกบ็เป็นกองทนุของโรงเรยีน เมือ่เสรจ็สิน้กจิกรรมจะประชมุ

ประเมินผล และสรุปผลการด�าเนินงาน 

 “โครงงานดอกไม้หลากสี ความดีหลากหลาย” มีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิดชูคนดี

ยิ่งกว่าคนเก่ง เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของนักเรียน โดยมีการเปิดใจท้ังใจครูและใจศิษย์ให้

ยอมรบัซึง่กนัและกนั และให้นกัเรยีนเหน็คณุค่าในตนเอง (เรากเ็ป็นคนดีได้) โดยให้ทกุคนน�าดอกไม้

มาคนละดอกแทนตัวตนของนักเรียน น�ามาปักแจกันหน้าองค์พระทุกวันศุกร์ตอนเช้า ก่อนไหว้พระ
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สวดมนต์ ครูจะให้ค�าแนะน�าชวนคิดว่า ดอกไม้เหล่านั้นมีหลากหลายสี ขนาด และชนิด เมื่อปักใน

แจกันแล้วก็เป็นสิ่งเลอค่าควรแก่การน้อมไหว้สักการะ เป็นคติธรรมว่า “ทุกคนดีได้ด้วยใจน�า” 

นอกจากนี้ จัดให้กลุ่มนักเรียนจิตอาสาเข้ามาเรียนรู้กระบวนการสร้างต้นแบบสื่อส่งเสริมคุณธรรม

โดยผ่านสื่อภาพยนตร์ส้ันในโครงงาน ”พลังสื่อดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม” โดยร่วมกันวาง 

โครงเรื่อง ตัวแสดง ฉาก สถานท่ี มีคุณครู เป็นท่ีปรึกษา ภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์คุณธรรม 

เรื่องแรก ได้แก่ เรื่อง “ปลากระป๋อง” ที่เน้นคุณธรรมด้านความสามัคคี และจิตอาสา แล้วน�า

ภาพยนตร์นั้นมาฉายให้นักเรียนดู ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมให้นักเรียนอภิปรายและสรุป

ให้เห็นคุณธรรมความดีที่เกิดขึ้น เป็นการส่งเสริมเชิดชูคนดี 

 4) ผลงานความส�าเร็จ

 โครงงานจิตอาสาด้านส่งเสริมสุขภาวะช่วยให้นักเรียนมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา 

และสงัคมทีด่ ีเช่น การดแูลรกัษาสขุภาพร่างกายให้แขง็แรง สะอาด แต่งกายได้ถกูระเบยีบ มจีติใจ

ที่โอบอ้อมอารี มีเมตตา มีจิตอาสาบริการเพื่อสังคม และรู้จักมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณวีฒันธรรมท้องถิน่ เกดิทกัษะในการฝึกอาชพี ช่วยสบืทอดศาสตร์ซึง่เป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ 

มีรายได้ระหว่างเรียน และเป็นพื้นฐานส�าหรับการประกอบอาชีพต่อไป 
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5. งานพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง
 1) แนวคิดและปัญหา

 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมมีความส�าคัญต่อจิตใจของนักเรียน ครู

ผู้สอนและผู้ที่เข้ามาโรงเรียน สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น ช่วยให้จิตใจแจ่มใสมีทัศนคติเชิงบวก 

เกดิสมัพนัธภาพท่ีดรีะหว่างครกูบันกัเรยีน และผูท้ีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงส่งผลให้เกดิความช่ืนชมและศรัทธา

โรงเรียนยิ่งขึ้น 

 2) เป้าหมาย

 โรงเรียนมุ่งส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและบริเวณ 

ใกล้เคียงโดยให้ทกุคนมส่ีวนร่วมปรบัปรงุภมูทัิศน์ภายในบรเิวณโรงเรยีน ให้สะอาด เรยีบร้อย ร่มรืน่ 

จนเกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

 3) แนวทาง/วิธีการด�าเนินงาน 

 วิธีการด�าเนินงานโครงงานจิตอาสาด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกันตาม 

บริบทและความพร้อมของโรงเรียน เช่น “โครงการปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยให้คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในวทิยาลยั/โรงเรยีนด้วยการปลกูป่า ท�ากจิกรรมพฒันาสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนด้วยกิจกรรม 

Big Cleaning Day เช่น “โครงงานจิตอาสาร่วมใจพัฒนา” “โครงงานก่อการดีท�าความดีเริ่มต้นที่

หวัใจ” “โครงงานประถมร่วมใจ อาคารสะอาดได้ด้วยมือเรา” “โครงงานต้นไม้สวยด้วยมือเรา” และ 

“โครงงานสุขาพาเพลิน ไร้กลิ่นเหม็น” เป็นต้น 
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 “โครงงานคุณธรรมดอกดาวเรือง” มุ่งให้นักเรียนจิตอาสา สามารถปลูกดอกดาวเรืองให้

ได้รับผลผลิตเหมาะสมและสวยงาม สร้างห้องเรียนธรรมชาติด้วยการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์

และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครองและ

ชุมชน งานขั้นแรก เริ่มจากการประชุมชี้แจงคณะกรรมการด�าเนินงาน ส�ารวจตลาดความต้องการ

ใช้ดอกไม้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปผลและเลือกปลูกดอกไม้ที่มีความต้องการของตลาดสูงคือ

ดอกดาวเรือง จากนั้นติดต่อแหล่งรับซื้อผลผลิต ขั้นตอนต่อมา จัดแบ่งพื้นที่ภายในโรงเรียนให้กับ

นักเรียนแต่ละระดับชั้นส�าหรับปลูกดอกดาวเรือง จัดแบ่งพื้นที่บริเวณหอพักนักเรียนในโรงเรียนให้

กับนักเรียนหอพักที่มีความสนใจและสมัครใจหารายได้เสริม โรงเรียนแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ และมอบ

ให้นักเรียนเพาะพันธุ์ดูแลต้นกล้าดาวเรือง เตรียมพื้นท่ีปลูกดอกดาวเรืองในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  

น�าต้นกล้าดาวเรืองลงปลูกในพื้นที่ความรับผิดชอบและดูแลรักษา โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพซึ่งผลิตโดย

นักเรียน เมื่อครบอายุปลูก ได้ตัดดอกใช้ในการท�ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชนและจัด

จ�าหน่าย  
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นอกจากน้ี ได้ขยายผลวิธีการปลูกสู่บ้านของนักเรียนและชุมชน ร่วมให้ค�าปรึกษาด้านรักษา

คุณภาพดอก และโรงเรียนเป็นตัวกลางในการรับซื้อดอกดาวเรืองจากผู้ปกครองและชุมชน และ

จ�าหน่ายดอกดาวเรืองให้พ่อค้าในตลาด 

 “โครงงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด สวยงามร่มร่ืน 

ปลอดภัย” โดยจัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อน�าแนวคิดปรัชญา 

ด้านคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ เช่น ร่วมกันจัดท�าป้ายโรงเรียนคุณธรรม  

ป้ายพระบรมราโชบายด้านการศกึษาของสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ป้ายศาสนสุภาษิต ป้ายสมนุไพร และ

ป้ายต้นไม้พูดได้ เป็นต้น ประดับตกแต่งโดยรอบบริเวณโรงเรียนในสถานท่ีเหมาะสม เป็นการ 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เตือนจิต ติดตา จ�าได้ ท้ังในห้องเรียน อาคารเรียน  

มมุพกัผ่อนตามอาคารเรยีน ลานธรรม ชัน้พกับนัได ศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง สวนคณุธรรม 

ห้องน�้าห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อระลึกถึงการท�าความดีสม�่าเสมอ 

 4) ผลงานความส�าเร็จ

 โครงงานจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อม ท�าให้บรรยากาศด้านกายภาพของสถานศึกษามี

ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้(ห้องเรียนธรรมชาติ) และ

สามารถใช้พ้ืนท่ีว่างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ กล่อมเกลา

จติใจนักเรยีนให้อ่อนโยน ใจเยน็ รกัธรรมชาติ รกัความสะอาดและมจีติส�านกึรกัสิง่แวดล้อมรอบตวั 

ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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…หน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความส�าคัญยิ่ง 

เพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ ความคิด และจิตใจให้

แก่เยาวชน เพื่อท่ีจะได้เติบโต ขึ้นเป็นพลเมืองท่ีด ี

และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า 

ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างส�าคัญ ใน

การสร้างสรรค์บันดาลอนาคตของชาติบ้านเมือง…

พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

26 พฤศจิกายน 2523
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นวัตกรรมคุณธรรมจิตอาสา

ระดับชุมชน
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โครงงานคุณธรรมของโรงเรียนคุณธรรม มยส. ท่ีขยายผลไปสู่ชุมชน ได้รับการยอมรับจาก

ชุมชน หมู่บ้าน และจังหวัดเป็นอย่างมาก ช่วยให้นักเรียนมีความรอบรู้ และมีประสบการณ์จริงใน

การท�ากจิกรรมจติอาสาในชมุชน หมูบ้่าน และจงัหวดั ซึง่ท�าให้นกัเรยีนเหน็ความส�าคญัและตระหนกั

ในการเป็นพลเมืองดี ช่วยเหลืองานพัฒนาประเทศได้ในอนาคต แบ่งงานออกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 1. งานท�าความสะอาดสถานที่และจัดการขยะของชุมชน

 2. งานดูแลผู้สูงอายุในชุมชน หมู่บ้าน

 3. งานดูแลผู้ป่วย ผู้พิการในชุมชน หมู่บ้าน

 4. งานพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนและจังหวัด

 5. งานบริการด้านสังคม

1. งานท�าความสะอาดสถานที่และจัดการขยะของชุมชน
 1) แนวคิดและปัญหา

 ชุมชนเป็นที่รวมของคนหมู่มาก มีการใช้ทรัพยากรและสาธารณูปโภคร่วมกัน จึงอาจเกิด

ปัญหาทีก่ระทบกบัชีวติความเป็นอยูข่องทุกคนท่ีอยูร่่วมกนัในชมุชน เช่น มขียะเกลือ่นกลาด สกปรก 

ส่งกลิน่เหมน็รบกวนเพือ่นบ้าน เป็นต้น การสร้างความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน สร้างจิตส�านกึ

รักท้องถิ่นภูมิล�าเนาจะช่วยให้ชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจึง

ฝึกให้นักเรียนตระหนักถึงความส�าคัญของชุมชน สร้างและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมี 

จิตอาสาและจิตสาธารณะ บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ช่วยให้

นักเรียน นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมได้อย่างมีความสุข
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 2) เป้าหมาย

 โรงเรียนมุ่งฝึกให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและมีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือแก้ปัญหา 

ทีเ่กดิขึน้ตามความถนดัความสามารถและความสนใจ เช่น ปัญหาเรือ่งความสะอาด การจัดการขยะ  

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 3) แนวทาง/วิธีการด�าเนินงาน 

 โครงงานคณุธรรมจะมคีวามหลากหลายแตกต่างไปตามสภาพปัญหาของชุมชน เช่น “โครง

งานห้องน�้าสะอาดเพื่อสาธารณประโยชน์” และ “โครงงานเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจความสะอาดวัด” โดย

ร่วมงานกบัอาสาสมคัรในชุมชน ช่วยกนัท�าความสะอาดวดั ปลกูต้นไม้ และช่วยกจิกรรมทางศาสนา

พิธีต่างๆ ในวัด โบสถ์ หรือมัสยิด เดือนละ 1-2 ครั้ง “โครงงานคุณธรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 

ส�านกึรกัโรงเรยีนรกับ้านเกดิ” โดยรวมพลท�ากจิกรรมปลกูป่าชายเลน อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม กจิกรรม

ท�าความสะอาดถนน ชุมชนน่าอยู่ และกิจกรรมท�าความสะอาดน�้าตก ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

 “โครงงานจิตอาสา สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่” โดยการรวมพลคนทั้งวิทยาลัย รวมใจอาสาพัฒนา

ความสะอาดหน้าวังไกลกังวล ทาสีร้ัวและสัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทางเท้าหน้าพระราชวังไกล

กังวล ให้มีสีสันสดใสเห็นได้ชัดเจน เพื่อผู้ใช้ทางเท้าปฏิบัติตามกฎได้อย่างถูกต้อง มีการท�าความ

สะอาดชายหาดหัวหิน สถานที่ออกก�าลังกายโผนกิ่งเพชร สถานีรถไฟ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวมถึง

การให้บริการในวิชาชีพที่เรียนรู้ตามโครงการของวิทยาลัยให้แก่ชุมชน 

 “โครงงานเกบ็แยก แลกเงนิ” โดยจัดกลุม่จติอาสาแบ่งพืน้ท่ีในชมุชน เพือ่เก็บขยะ คัดแยกขยะ 

ขายขยะ และจัดท�าบัญชีฝากเงินไว้กับธนาคารโรงเรียน 
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 4) ผลงานความส�าเร็จ

 โครงงานความสะอาดและแก้ไขปัญหาขยะและสิง่แวดล้อมของชมุชนประสบผลส�าเรจ็เป็น

ที่น่าพึงพอใจ ชุมชนมีวัดที่สะอาด ทั้งบริเวณวัดและห้องน�้า ท�าให้ดึงดูดผู้คนเข้ามาท�าบุญมากขึ้น 

ชุมชนเห็นความส�าคัญของความสะอาด และปัญหาขยะ มีการทิ้งขยะให้เป็นที่และการคัดแยกขยะ

อย่างถูกต้อง ประการส�าคัญนักเรียนมีจิตส�านึกรู้จักรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม มีทักษะ

การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน มีประสบการณ์ความรอบรู้จากการปฏิบัติจริง และการที่

นักเรียนได้ท�างานร่วมกับประชาชน พระสงฆ์ ชาวบ้านที่ค้าขายในตลาด ซึ่งมีทุกเพศ ทุกวัย ช่วย

ท�าให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองในด้านกิริยา วาจา มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม รู้จักประสานงาน

และท�างานกับผู้อาวุโสกว่าได้อย่างดี รักและภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่นของตนเอง เกิดจิตส�านึก

และความรูส้กึเป็นเจ้าของสิง่ทีเ่ป็นสาธารณะท่ีต้องดูแลรกัษาร่วมกนั รูจั้กสร้างความสขุและรอยยิม้

ให้แก่ผู้อืน่ นอกจากนี ้เป็นการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่าง โรงเรยีน วทิยาลยั ผูป้กครอง 

ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกด้วย 

2. งานดูแลผู้สูงอายุในชุมชน หมู่บ้าน 
 1) แนวคิดและปัญหา

 ปัญหาเรื่องผู้สูงอายุในชุมชนไม่มีคนดูแล ถูกทอดทิ้ง โดดเดี่ยว เนื่องจากสภาพฐานะความ

เป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ทุกคนต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ทอดทิ้งญาติที่เป็นผู้สูงวัยให้อยู่

โดยล�าพัง ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ มีความทุกข์กายและใจ เหงาซึมเศร้า สภาพที่อยู่อาศัยไม่ถูก

สุขลักษณะ 

aw.indd   58 7/20/18   8:01 PM



59

 2) เป้าหมาย 

 โรงเรยีนมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้กัส�ารวจและวิเคราะห์ปัญหาชมุชน มจีติอาสาเข้าช่วยเหลือ

ตามความถนดัความสามารถและความสนใจของนกัเรียนให้สอดคล้องตามความต้องการของผูส้งูอายุ 

 3) แนวทาง/วิธีการด�าเนินงาน

 นักเรียนตระหนักและให้ความส�าคัญกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

โดยมีวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันตามบริบทของชุมชน ดังนี้

 “โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยจิตอาสา” นักเรียนได้ตั้งชุมนุมต้นกล้าความสุข ท�าขนม

ขายหลงัเลกิเรยีนและวนัหยดุราชการ ตลอดจนเดนิกล่องรบับรจิาค ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากกลุม่

สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม “โครงการตกับาตรวนัพระ” และเงนิและสิง่ของ

ทีร่บับรจิาคจากคณะครนัูกเรยีน ผูป้กครอง และชมุชน แล้วน�าไปบรจิาคช่วยเหลอืผูส้งูอายใุนชมุชน

ที่เดือดร้อนอย่างมากและขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

 “โครงงานวัยใส...ใส่ใจผู้สูงอายุ” โดยการต้ังกลุ่มจิตอาสาขึ้น ให้มีความรู้เรื่องการดูแล 

ผูสู้งอายทุีถ่กูต้อง ประสานเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลเพือ่ขอข้อมลูผูส้งูอาย ุแล้วขอรบับรจิาคข้าวสาร 

อาหารแห้ง จัดท�าตารางการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แล้วออกปฏิบัติงานในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์ 

โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปท�ากิจกรรมจิตอาสา เช่น ท�าความสะอาดบ้าน เช็ดตัวผู้สูงวัย  

บีบนวด พูดคุย และมอบข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องใช้ท่ีจ�าเป็น นอกจากนั้น ยังได้พยายาม

ค้นหากิจกรรมบริการใหม่ๆ ให้ผู้สูงอายุพึงพอใจ เช่น นวดกะลา สปาเท้า นวดผ่อนคลายเพือ่คณุภาพ

ชวีติท่ีด ีมกีารจดัท�าสถติิ ประเมนิผลและสรปุรายงาน 
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 “โครงงานวยัใสดแูลผูส้งูวยั” โดยรบัสมคัรกลุม่จิตอาสา หลงัเลกิเรยีนและวนัเสาร์วนัอาทิตย์

นักเรียนจิตอาสาจะออกส�ารวจชุมชน ซักถามประวัติครอบครัวผู้สูงอายุ การเจ็บป่วย การรักษา

พยาบาล ความคับข้องใจต่างๆ ความช่วยเหลือของเพื่อนบ้านและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด

จนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน จากนั้นนักเรียนน�าประเด็นมาหารือร่วมกัน แล้วคิดกิจกรรมขึ้น 

ได้แก่ ร่วมกันจัดท�าดอกมะลิออกจ�าหน่าย พร้อมเชิญชวนให้คณะผู้บริหาร คณะครู ชุมชนร่วม

กิจกรรมนี้ น�าไปมอบให้แม่หรือผู้สูงวัย และร่วมท�ากิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงวัย เช่น ท�าความสะอาด

ปัดกวาดเช็ดถูบ้าน ล้างห้องน�้า ล้างถ้วยชาม ซักผ้า ถางหญ้า เก็บขยะ เช็ดตัว บีบนวด สนทนาพูด

คุยแสดงความห่วงใย อ่านหนังสือหรือเปิดเพลงเปิดธรรมะให้ฟัง มอบข้าวสารอาหารแห้ง ภายหลัง

กิจกรรม จะบันทึกผลการท�างาน ประเมินผลและสรุปผลการท�างานเดือนละครั้ง 

  “โครงงานเด็กดีสร้างได้ด้วยคุณธรรมสู่ชุมชน” ประกอบด้วย กิจกรรม 4 ส ได้แก่  

ส.1สร้างเครือข่ายสานสายใยบ้านพุพลู โดยมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ได้แก่ แกนน�า 

ผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของบ้านผู้สูงวัย แกนน�าครูผู้ดูแลประจ�าหมู่บ้าน และแกนน�านักเรียนกลุ่ม 

ต้นกล้าอาสาสมัคร ส.2 เสียงตามสายกระจายความรู้สู่รั้วส้มฟ้า โดยค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการ

ดูแลผู้สูงวัย หลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วกระจายให้ความรู้

แก่สมาชิกและนักเรียนทั้งโรงเรียน ส.3 สมาธิเคลื่อนไหวสานสายใยคนสองวัยสู่ชุมชน โดยคณะ

สงฆ์อบรมคุณธรรมจริยธรรมและฝึกสมาธิเคลื่อนไหวในช่วงกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัย การนวด

ประคบ สมุนไพร และคณะครูโรงเรียนบ้านพุพลูให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�าเครื่องดื่มน�้าสมุนไพร 

จ�าหน่ายในโรงเรยีนและชุมชนเพือ่น�าเงนิมาสมทบทุนค่าใช้จ่ายในโครงงาน ส.4 สานสมัพนัธ์กตญัญู 
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โดยการปฏิบัติ หาข้อมูล เก็บประวัติผู้สูงวัยพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ มีโรคประจ�าตัว 

เช่น โรคความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ปอด มะเร็ง และอื่นๆ ตามล�าดับ และไม่ได้ไปตรวจ

สุขภาพสม�่าเสมอ เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ท�าให้สุขภาพยิ่งเสื่อมถอยลง ดังนั้น

นักเรยีนจงึออกไปดแูล พดูคยุ รบัฟังเรือ่งราวท่ีท่านเล่า อ่านหนงัสอืหรอืเปิดเพลงให้ฟัง นวดประคบ

สมุนไพรให้ผ่อนคลาย ท�าความสะอาดและจัดระเบียบที่อยู่อาศัย มีการประเมินทุกเดือน และ

ปรับปรุงแผนงานทุก 2 เดือน

 4) ผลงานความส�าเร็จ

 ผู้สงูอายใุนชุมชนมสีขุภาพดีขึน้ทัง้กายและใจ รูส้กึผ่อนคลาย มคีวามสขุและอบอุน่ใจ ซาบซึง้

ในความกตัญญูของเด็กรุ่นลูกหลานที่ท�าโดยไม่มีความรังเกียจเดียดฉันท์และไม่หวังผลตอบแทน 

ช่วยให้มีก�าลังใจที่จะด�าเนินชีวิตต่อไป โรงเรียนเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน หน่วยงานด้าน

สาธารณสุข นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้ท�าประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุ

3. งานดูแลผู้ป่วย ผู้พิการในชุมชน หมู่บ้าน
 1) แนวคิดและปัญหา

 ปัญหาเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนมีหลายประการ เช่น มีความพิการ ป่วยเรื้อรัง  

ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ไม่มีใครดูแล ผู้ป่วยที่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้อมือเกร็ง ผู้ป่วย

หลอดเลือดฝอยแตก เป็นต้น ชุมชนจึงต้องการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือปัญหาดังกล่าว 
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 2) เป้าหมาย

 โรงเรียนมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักส�ารวจและวิเคราะห์ชุมชน มีความรู้เบื้องต้นด้านการ

ดูแลผู้ป่วย ผู้พิการที่อยู่ในชุมชน มีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ

ของนักเรียนและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย ผู้พิการที่อยู่ในชุมชน 

 3) แนวทาง/วิธีการด�าเนินงาน 

 นักเรียนให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 

 “โครงการสืบสานพระราชปณิธานการท�าดีเพื่อสังคม จิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ”  

ด�าเนนิการโดยนักเรียน ครู ชุมนมุตา่งๆ ของโรงเรยีน สภานกัเรยีน วัด โรงพยาบาล ร่วมกันด�าเนนิ

กจิกรรมด้วยการเยีย่มผู้ป่วยตดิเตยีง เยีย่มผูพิ้การ ร่วมกบัโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ และโรงพยาบาล

ประจ�าต�าบล เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวานและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไร้ญาติดูแลที่โรงพยาบาล ด้วย

การพูดคุยให้ก�าลังใจ เลี้ยงอาหาร ร้องเพลงให้ฟัง จัดการแสดง เพื่อลดความเครียด และกิจกรรม

เยี่ยมบ้าน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ประเมินผลกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลงาน

 “โครงงานช้างน้อยจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า” นักเรียนได้ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีอาการอัมพฤกษ ์

อัมพาต กล้ามเนื้อมือเกร็ง ผู้ป่วยหลอดเลือดฝอยในฝ่ามือแตก เป็นแผลจิกเกร็งมือ ได้ลดอาการ

เกร็งมือ ด้วยการรวมกลุ่มกันฝึกเย็บตุ๊กตารูปช้างน้อยโดยเรียนรู้จากหนังสือ “โครงการคุณช้างจับ

มือ” ของบริษัท 1168 จ�ากัด แล้วขยายผลฝึกนักเรียนคนอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ได้ตุ๊กตารูปช้างจ�านวน

มากที่สุด โดยรวมกลุ่มจิตอาสาท�าตอนเย็นหลังเลิกเรียนและวันเสาร์อาทิตย์ เมื่อได้มากพอแล้วน�า

ไปมอบให้กับโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเพื่อให้ผู้ป่วยท่ีมีอาการเกร็งกล้ามเน้ือใช้ในการบ�าบัด
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เยียวยา โดยนักเรียนที่อยู่ใกล้สถานพยาบาลได้ใช้เวลาในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือวันเสาร์อาทิตย์ 

ไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้ฝึกบริหารกล้ามเนื้อ ท�าให้ลดอาการเกร็งมือก�ามือจิกมือน้อยลง 

 “โครงงานนกงางอาสา สานศาสตร์พระราชาท�าความดีด้วยหัวใจ” ด้วยการฝึกให้นักเรียน

เกิดจิตสาธารณะความเอื้อเฟื้อให้กับคนพิการในชุมชน โดยส�ารวจและรวบรวมรายชื่อผู้พิการใน

ชุมชน เข้าไปช่วยเหลือ พูดคุยให้ก�าลังใจ ท�าความสะอาดบ้านเรือน ตลอดจนเป็นจิตอาสาพัฒนา

ในชุมชนในจุดต่างๆ รวบรวมระดมทุนแปรเป็นสิ่งของท่ีจ�าเป็นไปบริจาคเพื่อสร้างความสุข ความ

อบอุ่น และแก้ไขปัญหาในชุมชนและจดัท�า “กจิกรรมบวรสถานอภบิาลบรม” เป็นการสร้างภมูคิุม้กนั

ให้แก่นักเรียน สร้างความตระหนักในการท�าความดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ด้วยการช่วยดูแล

ชุมชน ดูแลอภิบาลวัด มัสยิด เป็นต้น

 กจิกรรมจติอาสาทีน่กัเรยีนท�ายดึหลกั “แซ่บมาก (SAFMAG)” ได้แก่ ค�านงึถงึความปลอดภัย

(Safe) มคีวามท้าทายชวนให้อยากท�า(Advengerous) สนกุสนานไม่น่าเบือ่(Fun) มคีณุค่าต่อตนเอง

และส่วนรวม(Meaningful) ประหยัด(Affordable) และเสริมสร้างประสบการณ์ ความรอบรู้ที่ดี 

(Good Experiences) 

 “อสม.น้อย ใกล้ชิดผู้ป่วย ช่วยอาสา” โดยน�านักเรียนจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและงาน 

จิตอาสาอื่นๆ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 “หมอ

น้อยคอยอาสา” โดยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนท�างานช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพประจ�าต�าบล กิจกรรมที่ 2 “รู้ปัญหา...อาสาช่วยเหลือ” โดยอบรมและสอนการตรวจวัด 

ความดันเบื้องต้นและการดูแลสุขภาพให้กับนักเรียนจิตอาสา แล้วออกปฏิบัติงานในเวลาว่างในช่วง

เสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิดภาคเรียนตรวจวัดความดัน และให้ความรู้เรื่องสุขภาพ รวมถึงการก�าจัด
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ลูกน�้ายุงลายซ่ึงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกแก่ผู้ป่วยและผู้สูงวัยในโรงพยาบาลและชุมชน และ

กิจกรรมท่ี 3 “ปันใจรกัให้ผู้ป่วย” โดยพูดคยุ ให้ก�าลงัใจ ท�าความสะอาด ออกรบับรจิาคระดมทนุ 

หาเงินมาช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยจัดต้ัง Facebook 

Fanpage ข้ึน

 4) ผลงานความส�าเร็จ

 ผู้พิการและผู้ป่วยในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้นทั้งกายและใจ รู้สึกผ่อนคลาย มีความสุขและ 

อบอุ่นใจ ซาบซึ้งในความกตัญญูของเด็กรุ่นลูกหลานท่ีท�าโดยไม่มีความรังเกียจเดียดฉันท์และ 

ไม่หวังผลตอบแทน ช่วยให้มีก�าลังใจที่จะด�าเนินชีวิตต่อไป โรงเรียนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

และหน่วยงานด้านสาธารณสุข นักเรียนได้รับความสุขจากการเป็นผู้ให้

4. งานพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนและจังหวัด
 1. แนวคิดและปัญหา

 ชุมชนที่น่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีน�้าอุปโภคบริโภคตลอดปี และมี 

ผืนป่าที่สมบูรณ์ จะช่วยให้การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของชุมชนมีความผาสุข แต่ด้วยภัยธรรมชาติที่

เกิดข้ึนและไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ สภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ยากจน 

ขาดแคลน พึง่ตนเองไม่ได้ จึงท�าให้ชมุชนขาดแคลนแหล่งน�า้กนิน�า้ใช้ เพือ่ความเป็นอยูแ่ละประกอบ

อาชีพ การสร้างความร่วมมือในชุมชนจึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง 

ที่ดีขึ้น
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 2) เป้าหมาย

 โรงเรียนมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักส�ารวจและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ฝึกให้มี 

จติอาสาเข้าช่วยเหลอืตามความถนดั ความสามารถ ความสนใจของนกัเรยีนและสอดคล้องกบัความ

ต้องการที่แท้จริงของชุมชน เช่น ความสามารถในการอนุรักษ์แหล่งน�้า การเฝ้าระวังคุณภาพน�้าทั้ง

ทางกายภาพและชีวภาพ เป็นต้น

 3) แนวทาง/วิธีการด�าเนินงาน

 โรงเรียนช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 

 “โครงงานสร้างฝายชะลอน�้า” โดยกลุ่มจิตอาสาค้นหาปัญหาของชุมชน พบว่าปัญหาที่

ส�าคัญคือการขาดแคลนน�า้ส�าหรบับรโิภคในฤดแูล้ง หลงัจากน้ันศกึษาค้นคว้าศาสตร์พระราชา และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทดลองท�าด้วยวัสดุทางธรรมชาติในชุมชน เช่น ไม้ไผ่ ไม้รวก 

และก้อนหินดินทราย ท�าไปทดลองไป หาความรู้ หาเครือข่ายเพิ่มเติม หาผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจจนพัฒนาได้ฝายแบบถาวร 3 วิธี ได้แก่ ฝายที่ท�าด้วยวัสดุธรรมชาติ 

ไม้ไผ่ ไม้รวก หิน ดิน ทราย ฝายแบบกล่องแกเบรียน ซึ่งเป็นกล่องตะแกรงบรรจุก้อนหิน วางทบ

กันหลายชั้น และฝายท�าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จ�านวน 

14 หน่วยงานสนับสนุนด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ท�าให้การสร้างฝายใช้เครื่องจักรมากกว่า

แรงคน คณะครูและนักเรียนจึงเปลี่ยนบทบาทจากการใช้แรงงานมาเป็นผู้อ�านวยความสะดวกและ

ผู้ประสานงาน จึงเกิดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งคือการบริการน�้า อาหาร การต้อนรับ  

และการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น

aw.indd   66 7/20/18   8:01 PM



67

aw.indd   67 7/20/18   8:01 PM



68

 “โครงงานนักสืบสายน�้าอนุรักษ์ลุ่มน�้าประแส” ปัญหาสิ่งแวดล้อม(น�้าเน่า) ของล�าน�้าใน 

เขตชุมชนที่นักเรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหาผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ท่ีเน้นทักษะการคิด

วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรม

ค่ายศึกษาตามแนวพระราชด�าริจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย และ

โครงการบึงมักกะสัน ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพืชน�้าในท้องถิ่น แล้วรวบรวมกลุ่มนักเรียนจิตอาสาขึ้น 

จัดกิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์น�้า เป็นกิจกรรมวิชาการที่ฝึก

ทักษะการใช้เครื่องมือและปฏิบัติการตรวจสอบน�้า ได้แก่ สี กลิ่น ความขุ่นใส ความลึกและ 

สิ่งปนเปื้อน วัดความเร็วกระแสน�้า วัดอุณหภูมิน�้าอุณหภูมิอากาศ วัดค่า DO วัดค่าความเค็ม และ

ค้นหาสตัว์หน้าดนิ กจิกรรมสมัภาษณ์ชมุชนเกีย่วกบัประวตัลิ�าน�า้ ความสมัพนัธ์ และการใช้ประโยชน์

จากล�าน�้า การเปลี่ยนแปลงและการดูแลรักษาจัดการล�าน�้าของชาวบ้าน กิจกรรมส�ารวจคุณภาพ 

ค่า Oxygen ในล�าน�้าทางชีวภาพและกายภาพ กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ปลูกป่าชายเลน 

ปล่อยพนัธ์สตัว์น�า้และเกบ็ขยะพฒันาบรเิวณล�าน�้า ใส่น�า้หมกัชวีภาพลงในล�าน�า้ สร้างฝายชะลอน�า้

โดยใช้พืชท้องถิ่นต้นธูปฤาษีเป็นแกนของฝายแทนหินและดักจับสารแขวนลอยบ�าบัดน�้าเสีย และ

กิจกรรมสันทนาการฝึกการเคลื่อนไหว กล้าแสดงออกและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของนักเรียน มีการ

ขยายกิจกรรมให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาร่วมกับเครือข่ายลุ่มน�้าประแสและศูนย์วิจัยและ

พัฒนาชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝังตะวันออก นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผ่านการ

จัดนิทรรศการและรายการทางโทรทัศน์ต่างๆ 
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 “โครงงานคุณธรรม ม.ว. จิตอาสาร่วมใจพัฒนา” ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมท�าความสะอาดถนน ชุมชนน่าอยู่ และกิจกรรมท�าความสะอาดน�้าตก 

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว แต่ละกิจกรรมมีการด�าเนินงานเป็นระบบแบบเดียวกัน ได้แก่ ประชุมคณะครู 

คณะนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน ก�าหนดเวลาและสถานที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ 

ประชาสัมพันธ์ ลงมือปฏิบัติ วัดประเมินผลสรุป และรายงาน 

 “โครงงานเก้าอีห้น้าโรงเรยีน” โดยกลุ่มจิตอาสามองเหน็ปัญหาความล�าบากของประชาชน

ที่มายืนคอยข้ึนรถโดยสารประจ�าทางบริเวณหน้าโรงเรียน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อซื้อ

วัสดุอุปกรณ์มาจดัท�าเก้าอี้ให้ประชาชนที่คอยรถโดยสารเป็นเก้าอี้ไม้ที่จิตอาสาร่วมกันจัดท�าขึน้เอง 

เพื่อบริการผู้ที่มาคอยรถโดยสารซึ่งมีทั้งผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็กๆ ชุมชนประทับใจกับความ 

มีน�้าใจของนักเรียนมาก

 “โครงงานอาชีวะอาสาปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน�้าห้วยม่วง” โดยจัดตั้งกลุ่มจิตอาสา

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ติดต่อขอค�าปรึกษาแนะน�าจากส่วนราชการและผู ้ที่มีความรอบรู ้  

มีประสบการณ์ในชุมชน ท�าให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน�้า ด�าเนินการประชุม 

วางแผนส�ารวจพื้นที่ก�าหนดพื้นที่ และเลอืกใช้รปูแบบของฝายที่เหมาะสมกบัลกัษณะพืน้ทีโ่รงเรียน

และชุมชนได้ร่วมกันจัดเวลาและบริจาคทรัพย์สินในการจัดการซ่อมแซมฝายชะลอน�้า เพื่อลดความ

เสียหายของพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง พร้อมกับเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

aw.indd   69 7/20/18   8:01 PM



70

 “โครงการสุดสัปดาห์ ช่วยเหลือชุมชน” โดยจัดประชุมคณะครู ชุมชน และเยาวชนทั้งใน

และนอกโรงเรียนเพื่อร่วมกันวางแผนด�าเนินงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดตั้งกลุ่ม/ชมรมจิตอาสา

เพื่อพัฒนาชุมชน นักเรียนรุ่นพี่สนทนากับน้องๆ เพื่อให้มีความพร้อม แล้วจัดอบรมให้ความรู้ 

เพิ่มเติมให้แก่เพื่อนๆ น้องๆ หลังจากนั้นพาไปบ�าเพ็ญประโยชน์สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เช่น พัฒนาวัด 

โรงเรยีน ชุมชน ปลกูต้นไม้ ปลกูป่าจดักจิกรรมในโอกาสต่างๆ กิจกรรมรณรงค์ป้องกนัอุบตัภิยัและ

สารเสพตดิ กจิกรรมบรจิาคโลหติ กจิกรรมบรจิาคสิง่ของเครือ่งใช้ กจิกรรมบรกิารชมุชนด้านดนตรี

นาฏศิลป์ไทย ดนตรีสากล เป็นต้น 

 4) ผลงานความส�าเร็จ

 ความส�าเร็จของโครงงานพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนได้ผลส�าเร็จเกินคาด นักเรียนมี

ความสุขและความภาคภูมิใจอย่างมากท่ีได้มีส่วนร่วมในการสร้างฝายชะลอน�้าส�าหรับกักเก็บน�้าไว้

ใช้ในการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนและสัตว์ป่า รวมถึงการเกษตรกรรม ท�าให้ป่าต้นน�้าล�าธาร

ได้รบัการฟ้ืนฟสูภาพ พืน้ดนิมคีวามชุม่ชืน้ การท�าเกษตรได้ผลผลติดีขึน้ เพราะได้อาศยัน�า้จากล�าน�า้

ทดแทนในช่วงฝนทิ้งช่วง หรือฝนมาล่าช้ากว่าฤดูกาล หลังฤดูการท�านาก็อาศัยน�้าที่กักเก็บท�าการ

เพาะปลูกพืชหมุนเวียนได้อีก บรรเทาน�้าท่วม น�้าหลากในฤดูฝน และเพิ่มปริมาณน�้าในช่วงฤดูแล้ง 

นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการท�างานจิตอาสา มีจิตส�านึกรักท้องถิ่นภูมิล�าเนาของตน มีความภาค

ภมูใิจและเชือ่มัน่ในตนเองมากขึน้ที ่ชมุชนยอมรบัว่านกัเรยีนมีความส�าคัญเป็นส่วนหนึง่ท่ีท�าประโยชน์ให้

ชมุชนได้

 นักเรียน ครูและชุมชนเห็นคุณค่าของการท�างานร่วมกัน คุณค่าของการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในท้องถิน่ ท�าให้เกดิความรกั ความหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ 
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โดยเฉพาะป่าไม้ ชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณค่า 

มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน โรงเรยีนได้รบัการยอมรบัจากชมุชนและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โรงเรยีนทีอ่ยู่ในบรเิวณใกล้เคียงได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์ร่วมกนัในการ

ท�ากจิกรรมด้านสิง่แวดล้อม เช่น การตรวจวดัคุณภาพน�า้ การจัดการขยะของธนาคารเพือ่สิง่แวดล้อม 

และการตรวจสอบคุณภาพอากาศ เป็นต้น บางโรงเรียนนักเรียนยังได้เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษา  

มีพื้นฐานอาชีพมัคคุเทศก์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 

5. งานบริการด้านสังคม
 1) แนวคิดและปัญหา

 โรงเรยีนมองเหน็ว่าเมือ่ใดทีม่ผีูเ้ดอืดร้อน ล�าบาก ยากจน หรือประสบภยัพิบตัจิากธรรมชาติ 

เช่น ไฟไหม้ น�้าท่วม คนในชุมชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นการสร้างและปลูกฝังเด็กและ

เยาวชนให้เป็นคนดีมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจะช่วยให้นักเรียน 

นกัศึกษาสามารถอยูร่่วมกบัชุมชนสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ จึงมแีนวคดิท่ีจะพฒันาและปลกูจิตส�านกึ

นักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ

 2) เป้าหมาย

 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และสร้างจิตส�านึกให้มีจิตสาธารณะ 

พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม เผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจนรู้จักเสียสละ มีจิตอาสาและสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน เพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้เดือดร้อน ล�าบาก ยากจน ขัดสน ขาดแคลนช่วย

เหลือตัวเองไม่ค่อย และมีสภาพความเป็นอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะที่ด ี
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 3) แนวทาง/วิธีการด�าเนินงาน

 ขอบเขตงานบริการสังคมกว้างมาก โรงเรียนจะค�านึงถึงงานจิตอาสาท่ีนักเรียนสามารถ 

ช่วยอ�านวยความสะดวกและให้บริการชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น

 “โครงงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ด้วย

ความร่วมมือระหว่างนักเรียนและองค์การบริหารส่วนต�าบล ชุมชน และวัด ในการท�าความสะอาด

และพัฒนาส�านักงาน ตลาด ถนน วัด และช่วยจัดกิจกรรมตามที่หน่วยงานต้องการ เช่น นักเรียน

ร่วมร�าบวงสรวงพระธาตุพนม ร�าบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช แสดงดนตรีโปงลางและร้อง

สรภัญญะในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ งานพระธาตุพนม เป็นต้น 
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 “โครงงานรวมพลัง สร้างสรรค์ ปันสุข” โดยกลุ่มจิตอาสาจะส�ารวจผู้ด้อยโอกาสที่เข้าข่าย

ต้องได้รับความช่วยเหลือ น�าข้อมูลมาจัดล�าดับความช่วยเหลือก่อน-หลัง เดินกล่องรับบริจาค ทั้ง 

สิ่งของเครื่องใช้ อาหาร และเงินทุน แล้วลงพื้นที่ท�ากิจกรรมช่วยเหลือชุมชนผู้เดือดร้อน ล�าบาก 

ยากจน เช่น ท�าความสะอาด กวาดบ้าน เช็ดถู ล้างห้องน�้า ถางหญ้า เก็บขยะ สนทนาพูดคุยเพื่อ

ให้ก�าลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร และเงินทุน ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยนักเรียน

ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกเยี่ยมเยียนชุมชน หมู่บ้านต่างๆ เป็นระยะๆ 

 “โครงงานสืบสานพระราชปณิธานการท�าดีเพื่อสังคม จิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ” โดย

กลุ่มจิตอาสาจะปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน วัด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการมอบของช่วย

เหลือผู้เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ น�้าท่วม สร้างสะพานไม้ไผ่ข้ามคลองเพื่อส่งเสริมงาน

ท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ให้นักเรียนใช้เดินทางข้ามไปท�ากิจกรรมมัคคุเทศก์เรื่องการส่องนก เป็นต้น 

และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลน ให้ก�าลังใจ มอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภค 

สนทนาถึงปัญหาเพื่อการช่วยเหลือครั้งต่อไป รวมทั้งท�ากิจกรรมจิตอาสาในวัดทุกวันพระด้วย
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 “โครงงานจิตอาสาด้วยใจ น�้าเย็นใส สู่ชุมชน” ด้วยการผลิตน�้าดื่มจากโรงผลิตน�้าดื่ม 

ของโรงเรียนที่ได้รับความสนับสนุนจากส�านักงานโครงการกองทุนการศึกษาส�าหรับสร้างโรงผลิต

น�้าดื่ม โรงเรียนจึงมีน�้าดื่มที่สะอาดใช้อุปโภคบริโภคในโรงเรียนได้เพียงพอ และมีเหลือพอที่จะช่วย

ผู้อื่นได้ จึงเตรียมน�้าดื่มทั้งชนิดถังใหญ่และชนิดบรรจุขวดน�าไปช่วยงานศพ งานแต่งงาน และงาน

บุญตามประเพณี พร้อมกับช่วยจัดโต๊ะเก้าอี้ ต้อนรับแขก ส่วนวันหยุดไปช่วยท�าความสะอาดชุมชน

และวัด โดยมีการประชุมสะท้อนผลงานทุกเดือนเพื่อแก้ไขปรับปรุง 

 “โครงงานนักเรียน นักศึกษา จิตสาธารณะ อาสาพัฒนาวิทยาลัย” ประกอบด้วยกิจกรรม

ย่อยๆ เช่น “โครงงานอาชีวะอาสา” ให้บรกิารตรวจสภาพรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ การบรูณาการ

ความรู้สู่การปฏิบัติจริง แนะน�าเส้นทางท่องเที่ยว บริการน�้าด่ืม ให้บริการข้อมูลการเดินทาง  

“โครงงานหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ” ให้ความรู้วิชาชีพในหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชน เช่น 

เทคนิคการแต่งหน้าคัพเค้ก และ “โครงการส่งมอบดอกดารารตัน์” ท�าดอกไม้จนัทน์(ดอกดารารตัน์) 

ให้อ�าเภอใช้ประโยชน์

 “โครงการนางรองจติอาสาพฒันาชมุชน” โดยกลุม่จติอาสาออกให้บรกิารวชิาชพีแก่ชมุชน

โดย 9 ชมรมวิชาชีพ ได้แก่ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างกลโรงงาน  

ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการโรงแรม รวมทั้งงาน 

บ�าเพ็ญประโยชน์ ดูแลอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชน และหน่วยงานราชการ 
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 “โครงงานอาชวีะอาสา” ให้บรกิารตรวจสภาพและแก้ไขซ่อมบ�ารงุรถยนต์ รถจกัรยานยนต์

ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริเวณปั๊มน�้ามัน และบนถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือ

ช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้โดยคณะผู้บริหารและคณะ

ครูน�าคณะนักเรียน นักศึกษา ไปช่วยซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์รถทุกชนิด ซ่อมบ�ารุงเครื่องไฟฟ้า 

เครื่องจักรกลต่างๆ ที่เสียหายจากอุทกภัย นอกจากนั้นยังได้เปิดศูนย์บริการเดินสายไฟฟ้า ติดตั้ง

หลอดไฟให้บ้านเรือน โรงงาน บริษัทห้างร้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และบริการล้างเครื่องปรับ

อากาศฟรีให้กับชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนตามที่แจ้งความประสงค์มา 

 “โครงการบรกิารวชิาชพีสูส่งัคม” ด้วยความร่วมมอืของวทิยาลยั หน่วยงาน ชมุชน โรงเรียน  

และสถานศึกษาใกล้เคียง โดยจัดกลุ่มจิตอาสาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และสอนการ 

เข้าเล่มสันกาวให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนใกล้เคียง 

 4) ผลงานความส�าเร็จ

 นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากงานจิตอาสา ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือ

ชุมชนสังคม ได้ปันความสุขที่พอจะมีให้แก่ผู้ท่ีด้อยโอกาสกว่าให้มีก�าลังใจ มีพลังท่ีจะสู้ชีวิตใหม่ 

นักเรียนมีภาวะผู้น�า เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดแรงบันดาลใจในการท�าความดี มีจิตส�านึกดี 

ปรารถนาดี โอบอ้อมอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ มนี�า้ใจ เสยีสละท้ัง เวลา แรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือส่วนรวม 

โดยเฉพาะกลุม่นกัเรยีนนกัศกึษาระดบัอาชวีศกึษา ซึง่ก�าลงัจะส�าเรจ็การศกึษาออกไปประกอบอาชพี

มีโอกาสดีที่ได้ฝึกประสบการณ์จริงในวิชาชีพและการช่วยเหลือสังคมในการเป็นพลเมืองดี
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การรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์และถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมจิตอาสาของโรงเรียน

คุณธรรม มยส.กว่า 600 แห่ง พบว่า โรงเรียนทั้งหลายได้น้อมน�าพระบรมราโชบาย และพระราช

ด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นหลักในการด�าเนินงานจิตอาสา นักเรียนนักศึกษา

ได้รับประสบการณ์จริงในการท�างานจิตอาสาร่วมกับผู้อื่น รู้จักท�างานเป็นทีม มีน�้าใจ ช่วยเหลือ 

เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เป็นต้น ประการส�าคัญ นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา จะรู้จักสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่

ตนเอง จากการที่รู้จักคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจและมีความ

สขุที่ได้ท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และรูจั้กคุณค่าของตัวเองท่ีจะประพฤติตนให้เป็นคนดีของสงัคม 

เกดิทศันคตเิชงิบวกต่อการสร้างพฤตกิรรมทีด่ขีองตนเองให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวมได้ 

รวมทั้งสามารถลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่นได้ เช่น สูบบุหรี่ลดลง ปัญหาชู้สาวลดลง  

การตดิเกม การเทีย่วกลางคนื เป็นต้น พฤตกิรรมจติอาสายงัช่วยลดปัญหาระเบยีบวนิยัในโรงเรยีน

ได้ เช่น มาเรียนสาย หนีเรียน ไม่ท�าการบ้าน ผลการเรียนต�่า และช่วยให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือ 

ผู้ปกครอง ช่วยงานบ้าน ช่วยชุมชน สังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยน�าความรู้จากวิชาที่เรียน

ไปใช้ปฏิบัติจริง เช่น ซ่อมเครื่องไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์  

การประกอบอาหาร ตกแต่งบ้าน เป็นต้น นอกจากน้ี ยังได้ทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น  

ภาวะผู้น�า ทักษะการวางแผนและจัดการโครงงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความอดทนอดกลั้น 

การรับฟังผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�าหรับการประกอบอาชีพ 

ต่อไป
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เงื่อนไขความส�าเร็จของโครงงานคุณธรรมจิตอาสาที่น่าสนใจ ได้แก่

1.การสร้างการรบัรูใ้ห้นกัเรียนทัว่ไปรูแ้ละเข้าใจกระบวนการปฏบิตังิานจติอาสา โดยทกุโรงเรียน

จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับสมัครจิตอาสากว้างขวางทั่วถึง ทั้งการแนะน�าหน้าเสาธง การประชุม

เป็นทางการ การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ และใช้โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

2. การสร้างแกนน�าจติอาสา โดยจดัต้ังกลุม่แกนน�าจติอาสาเป็นกลุม่บกุเบกิชีแ้จงท�าความเข้าใจ

ตอบข้อซักถามให้เพื่อนๆ น้องๆ ให้เข้าใจตรงกัน นักเรียนบางคนสนใจแต่กิจกรรมในห้องเรียน  

จึงจ�าเป็นต้องได้รับค�าอธิบายเรื่องประโยชน์และวิธีการของงานจิตอาสาซึ่งเป็นงานใหม่เพิ่มขึ้น 

3. ผู้บริหารโรงเรียนที่เห็นคุณค่าของงานจิตอาสาจะให้ความส�าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม 

พยายามหาวิธีการต่างๆ ให้ทุกคนมีโอกาสท�างานจิตอาสา รวมทั้งติดตาม เสริมแรงให้ก�าลังใจ  

จนประสบความส�าเร็จ

4. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในโรงเรียนและชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง ให้เข้าใจ

กระบวนการท�างานจิตอาสาที่จะร่วมงานกันอย่างชัดเจน แบ่งงานรับผิดชอบ ลงมือปฏิบัติตามแผน 

และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแผนใหม่ร่วมกัน เป็นต้น

โรงเรียนคุณธรรม มยส. ได้จัดท�าโครงงานคุณธรรมจิตอาสาต่อเนื่องตลอดทุกภาคการศึกษา 

เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจิตอาสาให้นักเรียนเป็นคนมีน�้าใจ เอ้ืออาทรช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่เสมอจนติด 

เป็นนสิยั เพือ่เป็นพลเมอืงดขีองประเทศ เป็นลกูหลานทีพ่่อแม่ ผูป้กครองภาคภมูใิจในความประพฤติ

ทีดี่ ช่วยให้ชมุชนมคีวามมัน่ใจในความอยูด่มีสีขุของคนในชมุชน สงัคมมคีวามเอือ้เฟ้ือช่วยเหลอืกนั 

ประชาชนมีความสุข ประเทศมีความสงบและเจริญก้าวหน้าตลอดไป
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กลุ่มโรงเรียนตัวอย่างจิตอาสาด้านความสะอาด
กาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย โรงเรียนบ้านโป่งหวาย โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

กำาแพงเพชร

โรงเรียนบ้านหนองแดน โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนบ้านสุขส�าราญ

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก�าแพงเพชร

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านอ่างเสือด�า

โรงเรียนสียัดพัฒนา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

เชียงราย

โรงเรียนบ้านเทอดไทย โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านขุนแปะ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 โรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยตอง

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ตาก

โรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น

นครพนม

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

นราธิวาส

โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 โรงเรียนบ้านบูเกะตา โรงเรียนบ้านมูโนะ โรงเรียนบ้านสาเมาะ

น่าน

โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนทุ่งช้าง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนวไลย โรงเรียนอานันท์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ปัตตานี

โรงเรียนบ้านวังกว้าง โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
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พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดทางหลวง 

(เทพราษฎร์รังสรรค์)

โรงเรียนวัดจุฬามณี 

(ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

พะเยา

โรงเรียนบ้านสันติสุข โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

พิษณุโลก

โรงเรียนบ้านน้�าจวง

เพชรบุรี

โรงเรียนบ้านพุพลู โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน โรงเรียนบ้านแม่คะเมย โรงเรียนบ้านหุบกะพง

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา โรงเรียนบ้านด่านโง โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โรงเรียนบ้านป่าเด็ง

โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192

แพร่

โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โรงเรียนบ้านแม่แรม โรงเรียนบ้านวังเลียง โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านอมพาย โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

ยะลา

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา โรงเรียนบ้านบาละ

ราชบุรี

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

ลพบุรี

โรงเรียนบ้านล�าโป่งเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

สงขลา

โรงเรียนบ้านกระอาน โรงเรียนบ้านป่าโอน โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

สมุทรสาคร

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สระแก้ว

โรงเรียนบ้านโคกไพล โรงเรียนบ้านเขาดิน โรงเรียนซับม่วงวิทยา โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

สุโขทัย

โรงเรียนบ้านโซกม่วง โรงเรียนบ้านสันหีบ
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สุพรรณบุรี

โรงเรียนบ้านกล้วย โรงเรียนบ้านพุน้�าร้อน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โรงเรียนบ้านห้วยหินด�า

โรงเรียนวัดคอกช้าง

สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

อุดรธานี

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี

อุตรดิตถ์

โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย โรงเรียนบ้านห้วยคอม

อุทัยธานี

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม โรงเรียนบ้านสมอทอง

กลุ่มโรงเรียนตัวอย่างจิตอาสาด้านการพัฒนาการเรียนรู้
ยะลา

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา

ระนอง

โรงเรียนบ้านนกงาง

ราชบุรี

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

สิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี

อุดรธานี

โรงเรียนบ้านท่าลี่
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กลุ่มโรงเรียนตัวอย่างจิตอาสาด้านสุขภาวะและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านอ่างเสือด�า โรงเรียนสียัดพัฒนา

เชียงใหม่

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

นครพนม

โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 1นครพนม

นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านหนองบัวศาลา

นนทบุรี

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

นราธิวาส

โรงเรียนบ้านบูเกะตา

ปทุมธานี

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง โรงเรียนวัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

เพชรบุรี

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์

มุกดาหาร

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

ยะลา

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา

ระนอง

โรงเรียนบ้านนกงาง

ราชบุรี

โรงเรียนรุจิรพัฒน์

สิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี
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สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดคอกช้าง

หนองบัวลำาภู

โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว

อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านกุ่ม

กลุ่มโรงเรียนตัวอย่างจิตอาสาด้านความสะอาดในชุมชน
กาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านกองม่องทะ

กำาแพงเพชร

โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก�าแพงเพชร

เชียงราย

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ตาก

โรงเรียนบ้านแม่ตื่น โรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนบ้านน้�าหอม โรงเรียนบ้านสามหมื่น

น่าน

โรงเรียนบ้านนายาง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์

พะเยา

โรงเรียนบ้านสันติสุข

แพร่

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านอมพาย

ราชบุรี

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

ลพบุรี

โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
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สงขลา

โรงเรียนบ้านกระอาน

สมุทรสาคร

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กลุ่มโรงเรียนตัวอย่างจิตอาสาด้านผู้สูงอายุของชุมชน
เชียงใหม่

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

พะเยา

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

พิจิตร

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

เพชรบุรี

โรงเรียนบ้านพุพลู

ระนอง

โรงเรียนบ้านนกงาง

ลพบุรี

โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า

ศรีสะเกษ

โรงเรียนปรางค์กู่

สิงห์บุรี

โรงเรียนสิงห์บุรี

สุพรรณบุรี

โรงเรียนบ้านพุน้�าร้อน
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กลุ่มโรงเรียนตัวอย่างจิตอาสาด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน
กำาแพงเพชร

โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 2 ก�าแพงเพชร

ชลบุรี

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ชุมพร

โรงเรียนมาบอ�ามฤตวิทยา

นครพนม

โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 1 นครพนม

นครราชสีมา

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

นครสวรรค์

โรงเรียนลาซาลโชติรวี

นครสวรรค์

น่าน

โรงเรียนทุ่งช้าง

บุรีรัมย์

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

พิจิตร

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

เพชรบุรี

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

สกลนคร

โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฏร์ธานี

อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านกุ่ม
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